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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

2019 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ patvirtintą Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto 2 priedą „Finansinės būklės ataskaita“,

t v i r t i n u viešosios įstaigos VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro šiuos pridedamus 

dokumentus:

1. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2018 m. 

gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso -  408326 Eur, iš jo: ilgalaikis -  103152 Eur, trumpalaikis -  305174 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso -  408326 

Eur, iš jų: finansavimo sumos -  44571 Eur, įsipareigojimai -  127479 Eur ir grynasis turtas -  

236276 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas -  8080 Eur ir sukauptas perviršis -  228196 Eur.

2. Direktoriaus pateiktą 2018 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis



Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147427382 

D/L: 2019-03-20 16:17:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

J^/9- CJt-JtS Nr. A
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 103.151,97 102.724,64
I Nematerialusis turtas P03 3.383,75 222,93
1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 3.383,17 222,35
1.3 Kitas nematerialusis turtas 0,58 0,58
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 99.768,22 102.501,71
II. 1 Žemė
II.2 Pastatai
11.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 70.384,85 77.682,27
II.6 Transporto priemonės 0,29 0.29
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 17.806,51 14.490,96
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 11.576,57 10.328,19
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 305.174,26 293.745,27
I Atsargos P08 10.823,52 14.697.44
II Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 10.823,52 14.697,44
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 2.155,17 2.444,16

III Per vienus metus gautinos sumos P10 123.726,75 111.649,72
III.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
111.4 Gautinos sumos už turto naudojimų, parduotas prekes, turtą, paslaugas PI0 123.095,61 110.964,29
III.5 Sukauptos gautinos sumos
III.6 Kitos gautinos sumos 631,14 685,43
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P ll 168.468,82 164.953.95

IŠ VISO TURTO: 408.326,23 396.469,91
(tęsinys kitame puslapyje)
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Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

L

s .

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 44.570,95 30.321,97
I Iš valstybės biudžeto 1.804.92 3.542,88
II Iš savivaldybės biudžeto 26.843,10 2.32
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 10.163,80 20.025,40
IV Iš kitų šaltinių 5.759,13 6.751,37
E ĮSIPAREIGOJIMAI 127.479,51 108.849,98
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.I Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1,2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 127.479,51 108.849,98
II. 1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų meti) dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų meni dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
ILS Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
11.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 18.607,09 20.205,21
II. 10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 37.439,16 26.599,61
II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 71.409,26 62.000.16
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 24,00 45,00
F GRYNASIS TURTAS P18 236.275,77 257.297,96
I Dalininkų kapitalas 8.079,97 8.079,97
11 Rezervai
II. 1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 228.195,80 249.217,99
IV.l Einamųjų metų perviršis ar deficitas -21.022,19 2.252,42
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 249.217,99 246.965,57
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 408.326,23 396.469,91

Direktoriaus funkcijas vykdantis
Mindaugas Šiikūnas

(vardas ir pavardė)

Jadvyga Petrošienė
(vardas ir pavardė)
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Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147427382

D/L: 2019-03-20 16:17:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

'A2  Nr JL,
(data)

Pateikimo valiuta ir  tikslumas: eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.607.485,50 1.436.992,21
1 FINANSAVIMO PAJAMOS 130.379,58 70.859,14
1.1 Iš valstybės biudžeto 1.741.95 1.737,96
1.2 Iš savivaldybių biudžetų 75.778,59 19.905,66
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 9.861,60 9.861.60
1.4 Iš kitų Finansavimo šaltinių 42.997,44 39.353,92
II MOKESČIU IR SOCIALINIU ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.477.105.92 1.366.133,07
III.l Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.477.610,92 1.366.798,07
III.2 Pcrvcstinų j biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -505,00 -665,00
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -1.629.102,27 -1.432.461,20
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.269.079,01 -1.054.635,54
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -27.645.78 -24.113,26
III KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYŠIŲ -31.080,52 -32.275,92
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO -1.910,73 -1.908,14
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -3.259.58 -4.500,32
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -911.13 -29.944,55
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTU IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -136.830,83 -135.572,51
X SOCIALINIU IŠMOKU
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITU PASLAUGU
XIV KITOS -158.384.69 -149.510,96
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -21.616,77 4.531,01
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 626,66 36,77
1 KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 626,66 36,77
Ii PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -32,08 -2.315,36

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

II GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ -21.022,19 2.252,42

1 NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -21.022,19 2.252,42
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktoriaus funkcijas vykdantis
Mindaugas Silkūnas—

~ (vardas ir pavardė). jont'oii buhaltere
^naPeU Q ^ng

(vardas ir pavardė)
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais. |ci nenurodyta kitaip)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

Patvirtinta 
ID: -2147427382

D/L: 2019-03-20 16:17:58

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 3Į-D. DUOMENIS

ACi<j-0X' o
(data)

/ ‘ateikime) valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

jtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 ___________3__________ 5 6 7 _________ 8__________ __________ 2__________ 10_________
1 Likutis užpracjusio laikotarpio paskutinę diena 8 079.97 246 965.57 255 045,54
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektonaus subjekto Įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervu padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininku (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 2.252,42 2.252,42
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 8.079,97 249.217,99 257 297,96
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektonaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui jtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -21.022,19 -21.022.19
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 8.079.97 228.195,80 236.275,77

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), icieu privaloma Pacai teises aktusl

Direktoriaus funkcijas vykdantis
Mindaugas Silkūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)

1
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Viešoji įstaiga Grigtškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g . 10, Grigiškių m., Vilniaus ra. sav.

Patvirtinta 
1D, -2147427382

D/L 2019-03-20 16:17:58

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiniu ir tikslumas: eurais

E ii. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 31.621,22 0,00 31.621,22 11.489,36 0,00 11.489,36

I įplaukos 1.218 250.34 0,00 1.218 250,34 1 062.727.57 0,00 1.062.727.57
I I Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 104.050,26 0,00 104.050,26 21.311.45 0.00 21.311.45
1.1 1 Iš valstybės biudžeto
112 Iš savivaldybes biudžeto 102619,37 0,00 102619,37 19 905,66 0,00 19.905.66
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
1.1 4 Iš kitų šaltinių 1.430.89 0,00 1.430,89 1,405.79 0,00 1 405.79
1.2 Iš mokesčių
1.3 Iš socialinių įmokų
14 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1 108 923,46 0.00 1 108 923,46 1.038 499.90 0.00 1.038.499.90
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
16 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 5.276.62 0,00 5.276,62 2.916,22 0,00 2.916,22
II Pervestos lėšos -526,00 0,00 -526,00 -688.00 0,00 -688,00
II. 1 ( valstybes biudžetą
II.2 Į savivaldybių biudžetus
II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4 I kitus ištekliu fondus
I I 5 Viešojo sektoriaus subjektams -688,00 0,00 -688,00
II.6 Kitiems subjektams -526,00 0,00 -526,00
III Išmokos P02 -1 186.103,12 0,00 -1 186.103.12 -1.050.550,21 0,00 -1.050 550,21
III 1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -894 250,97 0,00 -894 250,97 -720 859,82 0,00 -720 859,82
III.2 Komunalinių paslaugu ir ryšių -30.936,37 0,00 -30.936,37 -34.836.25 0,00 -34.836,25
III 3 Komandiruočių
III.4 Transporto -445,97 0,00 ^445,97 -351,09 0,00 -351.09
1115 Kvalifikacijos kelinto -3.235.58 0,00 -3 235.58 -4 500,32 0.00 -4,500,32
III 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -33 764,06 0,00 -33,764,06
III.7 Atsargų įsigijimo -98.123,45 0.00 -98,123,45 -110 693,89 0,00 -110.693,89
UIS Socialinių išmokų
III.9 Nuomos
III 10 Kitų paslaugų įsigijimo
III 11 Sumokėtos palūkanos
III. 12 Kitos išmokos -159.110,78 0,00 -159.110,78 -145.544.78 0.00 -145 544,78

(tęsinys kitame puslapyje)

1
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASK AITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, M okyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eit. N r. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -28.074,27 0,00 -28.074,27 -41.337,89 0,00 -41.337,89
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto įsigijimas -28 074.27 0.00 -28 074.27 -41 337.89 0.00 -41 337.89
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto jsigiumas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Tcrminuotuiu indėliu (padidėiimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigu srautai
c FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -32,08 0,00 -32,08 -2.315,36 0,00 -2.315,36
I įplaukos iš gautu paskolų
II Gautu paskolų gražinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimu apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV 1 Iš valstybės biudžeto
IV 2 Iš savivaldybes biudžeto
IV.3 Iš ES. užsienio valstybių ir tarptautiniu organizaciiu
IV 4 Iš kitu šaltiniu

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam  turtui Įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigu srautai -32.08 0.00 -32.08 -2.315.36 0.00 -2.315.36

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO JTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ  
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

1 Pinizu ir ninizu ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas) 3.514,87 0,00 3.514.87 -32.163.89 0.00 -32.163,89
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 164.953,95 164.953,95 197.117,84 197.117,84

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 168.468,82 168.468,82 164.953,95 164.953,95

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktoriau.! l^nMjį* v j^ jjn'1 s
Mindaugas Sukimas

V/Ti U U ((vardas ir pavardė)

Jadvyga Petrošienė

i
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VIEŠOJI ĮSTAIGA GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (toliau tekste -  Įstaiga) yra Lietuvos 

nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta 

viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros 

paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų užsakovais.

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

įstaigų, Sveikatos draudimo įstatymais, Įstaigos įstatais, kitais galiojančiais teisės ir norminiais 

aktais.
Įstaigos įstatai patvirtinti 2011 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 30-317. 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663 patvirtinta nauja Centro įstatų redakcija, kuri 

Juridinių asmenų registre įregistruota ir įsigaliojo nuo 2015 m. gruodžio 30 d.

Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2010 m. gegužės 11 d.

Įstaigos kodas -  181384061.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, 

savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. savivaldybė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės.

Pagal savo prievoles Įstaiga atsako savo turtu.

Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas -  gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų 

sergamumą, kokybiškai, savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Siekiant vykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia licencijuotas pirminio lygio stacionarines ir 

ambulatorines, antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamos yra:

L Pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal iš anksto pasirašytą 

sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa,
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2. Pajamos, uždirbtos teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai 

ir juridiniai asmenys.
Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais 2018 metais - 84 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Šilkūnas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių 

vienetų.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir ataskaitos sudaromos 

vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ( VSAFAS ), 

bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį 

nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 galiojančia 

redakcija, įskaitant įstatymo pakeitimus.
Buhalterinė apskaita Įstaigoje vykdoma kompiuterizuotai, naudojant darbo užmokesčio 

apskaitos programą „DEBETAS“ ir kompleksinę buhalterinės apskaitos programą „AGNUM“.

Finansinės apskaitos konsolidavimui sėkmingai naudojama Lietuvos Respublikos Finansų 

ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS. Mokesčių ir socialinio draudimo apskaitai ir 

atskaitomybei naudojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo 

fondo draudėjų portalų kompiuterinės programos, Statistikos departamento kompiuterinė 

programa.

II. APSKAITOS POLITIKA

2018 metais, tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga 

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 sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų 

Inventorizacijos taisyklių nauja redakcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. 

nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 
719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).
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7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 

patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, įskaitant 

šio nutarimo pakeitimus.
8. Įstaigos Apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje 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, turinio viršenybės prieš formą.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo 

apskaitos dokumentą, turinį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme 

nustatytus rekvizitus.
VšĮ Grigiškių SPC ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikos nekeitė (apskaitos politikos 

aprašymas pateiktas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto 

pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės 
ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. (FBA-P03) Nematerialusis turtas ( toliau NT )
Informacija apie NT likutinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 1.

Nematerialųjį turtą sudaro įstaigos veikloje naudojama programinė įranga ir jos licenzijos bei 

kitas nematerialusis turtas.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 
14 735,01 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte - 18 446,43 Eur,
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likutine verte- 3 383,75 Eur.
Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 3 

348,42 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

2. (FBA-P04) Ilgalaikis materialusis turtas ( toliau IMT )

Informacija apie IMT likutinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą 

per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 

priede Nr. 2.
IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Grigiškių SPC veikloje, 

įsigijimo savikaina- 130803,18 Eur.
VšĮ Grigiškių SPC atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2018 m. lapkričio 

12d.VšĮ Grigiškių SPC direktoriaus funkcijas vykdančio įsakymas Nr. 1.5-51 “Dėl turto 

inventorizacijos ir inventorizacijos komisijų sudarymo“). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, 

reikšmingų turto nuvertėjimo pažymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės 

apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojams veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai, 

finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.
Įstaigos nuosavas IMT metų pabaigoje: įsigijimo vertė- 330 183,06 Eur, likutinė vertė- 99 

768,22 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 24 725,85 Eur, t.sk. iš Vilniaus miesto savivaldybės 

lėšų už 23 745,85 Eur.

Per atsaktinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto kitiems subjektams neperleido.

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

nebuvo.

3. (FBA-P08) Atsargos
Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 

priede pateiktą formą ( aiškinamojo rašto priedas Nr. 3.).
Įstaiga siekdama užtikrinti nepertraukiama asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota
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tvarka už 134 599,53 Eur.

VšĮ Grigiškių SPC atlikta metinė atsargų inventorizacija 2018 m. lapkričio 30 d. būklei. 

Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka 

buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta 

nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaityto ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, 

nebuvo.

Įstaigos atsargų vertė 2018 m. gruodžio 31 d. -  10 823,52 Eur, t. sk. medikamentai ir 

medicininės medžiagos - 10 148,70 Eur.
Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta 

nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės 

tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose:

4. (FBA-P09; P10; P ll) Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės

investicijos, pinigai
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-o VSAFAS 6 priede (aiškinamojo rašto 

priedas Nr. 4).
Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai - 717,04 Eur, ateinančių laikotarpių 

sąnaudos - 1 438,13 Eur.

Informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 17 standarto 7 priede (aiškinamojo rašto priedas Nr. 5). 

Per vienus metus gautinos sumos - 123 726,75 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskatinio 

laikotarpio diena, padidėjo 1 947,16 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro:

122 311,81 Eur - iš VTLK gautinos sumos už suteiktas paslaugas;

749,80 Eur- gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš savivaldybės biudžeto;

34,00 Eur - gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų;

631,14 Eur - kitos gautinos sumos.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 - o  VSAFAS 8 priede nurodytą formą 

(aiškinamojo rašto priedas Nr. 6). Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje padidėjo 3 514,87 Eur.

VTLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas padidėjo 11 404,78 Eur.

5. (FBA-P12) Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį yra teikiama pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose nurodytas formas 

(aiškinamojo rašto priedai Nr. 7 ir Nr. 8).

6. (FBA-P17) Įsipareigojimai
Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu finansinio turto įsipareigojimų neturėjo.
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra teikiama pagal 17-o VSAFAS 

12 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto priedas Nr. 9). Lyginant su paskutine praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 1 598,12 Eur.
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, įsigijmo savikainą 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje teikiama pagal 17-o VSAFAS 13-ame priede 

nurodytą formą ( aiškinamo rašto priedas Nr.9-1 ).

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda
Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

Įstaiga neturėjo.

Įstaiga naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir ilgalaikiu 

materialioju turtu, kuris perduotas pagal 2012 m. liepos 10 d. panaudos sutartį Nr. A467-694- 

(2.14.1.17-EK5) iki 2022 m. liepos 10 d.

Eurais, et.

Eik.
Nr. Pavadinimas

Įsigijimo 
vertė metų 
pradžiai

Ilgalaiki 
o turto 
vertės 
padidėji 
mas

Nurašyt
a
ilgalaiki 
o turto 
(įsigijim
o verte) 
*

Sukaupt
as
nusidėvė 
j imas

Likutinė vertė 
(įsigijimo 
verte) *

Ilgalaikis materialusis 
turtas iš viso: 489 528,21 489 528,21

1. Pastatai 478 773,94 478 773,94

2. Medicininė įranga 4 384,27 4 384,27

3. Kitas ilagalaikis turtas 6 370,00 6 370,00

* Ilgalaikio turto nusidėvėjimo aps caičiavimas atliekamas Vi niaus miesto savivaldybėje.
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Iš Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos buvo perduota panaudos pagrindais 

neribotam laikotarpiui naudoti ir valdyti (projektui „E- sveikata“ įgyvendinti) kompiuterinė 

įranga, kurios įsigijimo savikaina - 2 531,86 Eur.

Pagal panaudos sutartis valdomas IMT apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

8. (FBA-P18) Grynasis turtas
Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ pagal 4-o 

VSAFAS reikalavimus (forma - 4-ojo VSAFAS, 1 priedas). Per atsakaitinį laikotarpį grynojo turto 
sumažėjimui turėjo įtakos 2018 m. susidaręs deficitas - 21 022,19 Eur.

9. (FBA-P12) Finansavimo pajamos
Informacija apie finansavimo pajamas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ pateikta pagal 20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus (detalizacija - standarto 4-ame ir 5-ame 

prieduose), aiškinamojo rašto priedai Nr. 7, 8.
Finansavimo pajamų detalizavimas pagal vykdytus projektus:

1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto -  1 741,95 Eur, tame tarpe:

1.1 valstybės biudžeto projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas ir 

plėtra VšĮ Grigiškių SPC“ ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudoms -  1 737,96 Eur;

1.2 Valstybės dotuojami skiepų pasai -  3,99 Eur.
2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžetų lėšų- 75 778,59 Eur, tame tarpe iš Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos vykdomų programų:

2.1 „Šeimo gydytojo institucijos finansavimas“- 72 727,45 Eur;

2.2 „Informacinių sistemų diegimo išlaidoms kompensuoti“- 88,69 Eur;

2.3 „Duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo dokumentų parengimo ir kontrolės sistemos 

įdiegimo bei lifto kapitalinio remonto projekto parengimo išlaidoms kompensuoti“- 2 962,16 

Eur;

2.4 IMT dotacijų amortizacija- 0,29 Eur.

3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 9 861,60 Eur, tame tarpe:

3.1 panaudotų finansavimo sumų projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės 

gerinimas ir plėtra Vš Į Grigišųkių SPC“ IMT nusidėvėjimo sąnaudoms - 9 861,60 Eur;

4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių -  42 997,44 Eur, tame tarpe:

4.1 panaudotų nemokamai gautų vakcinų pajamos -33 059,81 Eur;

4.2 panaudotų gripo vakcinų rizikos grupių skiepijimui pajamos -  1 807,84 Eur;

4.3 panaudotų žmogaus anti-D imunoglobulino skiepų pajamos -  183,75 Eur;
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4.4 panaudotų paramos medikamentų ir medicinos reikmenų pajamos -  6 302,12 Eur;

4.5 panaudotų finansavimo sumų iš 2 % gyventojo pajamų mokesčio ilgalaikio materialaus turto 

nusidėvėjimo sąnaudoms -  828,39 Eur;

4.6 panaudotų finansavimo sumų iš 2 % gyventojo pajamų mokesčio įstaigos inventoriui įsigyti 

- 811,50 Eur;

4.7 panaudotų medikamentų Iš VLK- 4,03 Eur.

10. (VRA-P21) Kitos pagrindinės veiklos pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos 

pajamos, gautos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa -  1 398 530,16 Eur (107 627,01 Eur daugiau nei 2017 m.);
- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka įvairūs 

fiziniai ir juridiniai asmenys -  78 575,76 Eur (3 345,84 Eur daugiau nei 2017 m.).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas teikiama pagal 

10-o VSAFAS 2-ame priede nurodytą formą ( aiškinamojo rašto priedas Nr. 10 ).

11. (VRA-P23) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas teikiama pagal 6 - ojo VSAFAS 

4-ame priede nurodytą formą (aiškinamo rašto priedas Nr. 11).

12. (VRA-P02;VRA-P22) Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra pateikiama veiklos rezultatų ataskaitoje 

tikrąja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 1 269 079,01 Eur arba 79 %

visų pajamų;

- medikamentų ir medicinos reikmenų sąnaudos -  116 445,53 Eur arba 7,2 % visų
pajamų;

- pacientų maitinimo sąnaudos -  69 459,32 Eur arba 4,3 % visų pajamų;

- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos -  31 080,52 Eur arba 1,9 % visų pajamų. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento

direktoriaus įsakymu patvirtintų normatyvų darbo užmokesčiui ir medikamentams iš PSDF lėšų 

Įstaiga neviršijo.
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13. Su darbo santykiais susijusios išmokos
Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ame VSAFAS 

nustatytus reikalavimus.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį -  84 darbuotojai, per praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį - 85 darbuotojai.

L

14. Tarpusavio užskaitos
Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ ir tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas 

užskaitas atlikti.
Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba ir Vilniaus teritorine ligonių kasa, užskaitos suma -  362 694,05 Eur.

15. Segmentai
2018 metų informacija apie veiklos segmentus pateikiama pagal 25-o VSAFAS priede 

nurodytą formą, (aiškinamo rašto priedas Nr. 12). Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą segmentui 

„Sveikatos apsauga“.

Viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centro 2019 m. vasario 25 d. stebėtojų tarybos 

posėdyje svarstyta 2018 metų Įstaigos vadovo ataskaita. Vienbalsiai pritarta 2018 metų ataskaitai 

(2019-02-25 posėdžio protokolas Nr. ST-1(1.17).

Direktoriaus funkcijas vykdantis Mindaugas Šilkunas

Vyriausioji buhalterė Jadvyga Petrošienė
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P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI ^PoyitolOiO /VO, i .
Kitas nematerialusis 

turtas
Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

EiL 
N r. Straipsniai Plėtros darbai Programinė j ranga ir 

jos licencijos
Patentai ir kitos 

licencijos (išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai

apmokėjimai

Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

10.128.77 4.969,24 15.098.01

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpy 3.348.42 3.348.42

2 1 Pirkto turto Įsigijimo savikaina
2.2 Ncatlvgintinai gauto turto Įsigijimo savikaina 3.348.42 3.348.42

3
Parduoto, perduoto ir nurašy to turto suma per alaskaitiny 
laikotarpy

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (♦/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky čiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 13.477.19 4.969,24 18.446,43

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -9.906.42 X -4.968,66 X X -14.875.08

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpy X -187.60 X X X -187.60

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašy to turto 
amortizacijos suma

X X X X

10 1 Parduoto X X X X
102 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti poky čiai X X X X

13
Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X •10.094.02 X -4.968.66 X X -15.062.68

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpy

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto
182 Perduoto
18 3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti poky čiai

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+I5+16-17-18+/-19+/-20)

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

3.383.17 0.58 3.383.75

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

222,35 0.58 222.93

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
• Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PF.R ATASKAITINI LAIKOTARPĮ* / V ?  £ )

Eik Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

H viso
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų jsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 14.697.44 14 697.44

2 |sigvta atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2) 134.599.53 134.599.53

2.1 įsigyto tuno įsigijimo savikaina 93.965.32 93.965.32
22 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 40.634.21 40.634,21

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3 2+3.3+3 4)

-138.473.45 -138.473.45

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirsty ta) -55,91 -55,91

3.3 Sunaudota veikloje -138417.54 -138.417.54

3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kili poky čiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

10.823.52 10.823.52

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitini laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

m
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

u i Parduota
11.2 Perleista (paskirsty ta)
112 Sunaudota veikloje
11.3 Kiti nurašvmai
12 Nuvertėjimo pergrupav imai (*/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kili poky čiai

14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 10.823.52 10.823.52

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

14.697,44 14.697,44

Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS rT i , /  .  >

Eil.
Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 2.155,17 2.444,16
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 717,04 1.338,11
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sunaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.438,13 1.106,05
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 2.155,17 2.444,16

1
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P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS .
__________________________________________________ /v?. 6 .

Eil. Nr.
Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

I 2 3 4 S 6 7 8

1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+ 1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

123.726,75 123.336,14 0,00 111.649,72 111.107,52 0,00

1.1 Gautinos Finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 123.095,61 123.061,61 110.964,29 110.906,98
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 123.095,61 123.061,61 110.964,29 110.906,98
1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos
1.5.1 Iš biudžeto
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos 631,14 274,53 685,43 200,54 0,00

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 123.726,75 123.336,14 0,00 111.649,72 111.107,52 0,00

i
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PI 1 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS rP 'iitolcxo /f?. 6 .
Eil.
Nr.

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybes biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+ 1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2 4+2.5+2.6)
2.1 Pinigai bankų sąskaitose
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigų ekvivalentai

3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 168.468,82 164.953,95

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 166.346,74 164.183,64
3.2 Pinigai kasoje 2.122,08 770,31
3.3 Pinigai kelyje
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 168.468,82 164.953,95
5 Iš jų išteklių fondų lėšos

i
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Finansavim o sum os

F IN A NSA VIM O  SU M O S PA C A L  ŠALTINĮ. TIK SL INĘ PA SK IR TĮ IR JŲ  PO K Y Č IA I PER A T A S K A IT IN Į LAIKO TARPĮ N?.

EIL N r.
F inansavim o sumos

Finansavim o sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

P er a ta sk a it in į laikotarpį Per ataskaitinj laikotarpį

F inansavim o sum ų  
likutis ataskaitinio  

laikotarpio  
pabaigoje

Finansavim o sumos 
(gautos), išskyrus 

neatly gin tinai gautą 
turtą

Finansavim o sumų 
pergrupavim as*

N eatlyg in tinai 
gau tas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektam s

Finansavim o sumų 
sum ažėjim as dėl 
turto pardavim o

Finansavim o sumų 
sum ažėjim as dėl jų 
panaudojim o savo 

veiklai

Finansavim o sumų 
sumažėjim as dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
lubjektam s

Finansavim o sumos 
grąžintos

Finansavim o sumų 
(gautinų) 

pasikeitim as
Kiti pokyčiai

-» 3 4 5 6 __________ 2__________ H 9 __________ L!!__________ 11 12 ______ u_____ 14

1
H valstybės biudžeto (išskyrus valsty bės biudžeto dalį 
{•autų iš Europos Sujungus, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

3.542.88 3.99 -1.741,95 1.804.92

1 1 N'cpiiuguunm turtui jsigvti 3.542.88 3.99 -1 741.95 1 804.92

1 2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

2
Ii savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto  
asignavim ų dalj gautą it Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.32 102.619,37 0,00 -75.778.59 26.843.10

2 1 Ncpmigmiain turtui įsigyti 2.32 27 094.27 -253.49 26  843.10

2.2 Kitoms ii  laidoms kompensuoti 102619 .37 -27  094.27 -75.525,10 0.00

3

Iš Europos Sąju ngos, užsienio valstybių ir tarptautinių  
organizacijų (finansavim o sumų dalis kuri gaunam a iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavim o sum ų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektam s 
finansuoti)

20.025,40 -9.861,60 10.163,80

3 1 Ncpiniginiam turtui jsigvti 20 025.40 -9  861.60 10 163.80

3 2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 6.751,37 1.430.89 0,00 40.630.22 -55.91 -42.997.44 5 .759.13

4 1 Nepiniginiam turtui jsigvti 6.751.37 1 430,89 40630 .22 -55,91 -42 997.44 5 7 5 9 .1 3

4.2 Kitoms įilaidoms kompensuoti 1.430.89 -1 430.89 0 .00

5 Iš s iso finansavim o sumų 30.321.97 104.050.26 0,00 40.634.21 -S5.91 -130.379.58 44.570 .95

• Šioje skilfvjc rodratas finansa\imo sumų pergrupavimas. praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso Įtaka pinigų likučiams, susijusicm* su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripahnta fondo finansavimo pajamomis
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
___________________________________________ r  rieda,* £.

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos) Iš viso Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 3.542,88 3.542,88 1.804,92 1.804,92

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 2,32 2,32 26.843,10 26.843,10

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

20.025,40 20.025,40 10.163,80 10.163,80

4 Iš kitų šaltinių 6.751,37 6.751,37 5.759,13 5.759,13
5 Iš viso 30.321,97 30.321,97 44.570,95 44.570,95

i
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS ^
<rW o /a ^  /V?. 9-

Eil. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarpjų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 37.439,16 37.439,16 26.599,61 26.599,61

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 18.607,09 20.205,21 764,44

4 Sukauptos mokėtinos sumos 71.409,26 16.985,48 62.000,16 14.740,93

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 71.409,26 16.985.48 62.000,16 14.740,93

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 24,00 24,00 45,00 45,00

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos sumos 24,00 24,00 45,00 45,00

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 127.479,51 54.448,64 0,00 108.849,98 42.149,98

i
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P24 Finansinės rizikos valdymas

L-

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 108.849,98 127.479,51
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 108.849,98 127.479,51

L
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Patvirtinta 
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* /V ’ JO ,

Eil. Straipsniai
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

I 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.477.610,92 1.366.798,07
1.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos**
1.4 Kitos 1.477.610,92 1.366.798,07
2 Pervcstinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -505,00 -665,00
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.477.105.92 1.366.133,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P23 Finansinės ir  investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
No, / /

Eil. Straipsniai
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2 Baudų ir delspinigių pajamos
1.3 Palūkanų pajamos
1.4 Dividendai
1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -32.08 -2.315.36
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -32,08 -2.315,36
2.3 Palūkanų sąnaudos
2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -32.08 -2.315.36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L
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Informacija pagal veiklos segmentus- Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpi* 201B-0I-01 -  2018-12-31
181384061 -  Viešoji ištaiga C rioškiu sveikatos priežiūros centras
Ixntclccc pateikiamų duomenų valiuta eurai ^Priedo/) m  /JL.

Iš viso (pateikta 
ataskaitose)

Segmentai

Iš visoBendro* valstybė* 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga BOstas ir komunalinis 

dki* Sveikatos apsauga Poilsis, kultom  ir 
religija Švietimas Socialinė apsauga

J 4 5 6 7 K 9 10 11 12 13 14

l Pagrindine* veiklos sąnaudos -1.629.10227 -1.629.10227 -1 629.102.27
1.1 Daibo užmokesčio ir socialinio draudimo -1 269.079.01 -1 269 079.01 -1.269.079.01
12 Nusideseiimo ir amortizacijų* -27.645.7X -27 645.78 -27.645.78
1 3 Komunaliniu paslaugų ir rvšiu -31 0X0.52 -31 080.52 -31.08052
1 4 Komandiruočių
1 5 Tnmporto -1 910.73 -1 910.73 -1.910.73
1 6 Kvalifikacijos kelinio -3259.58 -3 259.58 -3 2 5 9 5 8
1 7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -911.13 -911.13 -911.13
IX Nuvertėjimo ir nuiaJvtu sumų
1 9 Sunaudotų ir parduotų atsargu savikaina -136 830.83 -136 830.83 -136.830.83

1 10 Socialiniu išmokų
I I I Nuomos
1 12 Finansavimo
1 13 Kitų paslaugų
1 14 Kitos -158 384.69 -158 384.69 -158 384.69
1 14 1 Veiklos mokesčių sąnaudos
1 14 2 Pagrindines veiklos kitos sąnaudos -158 384.69 -158 384.69 -158.384.69

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
tammo jtaka

.1 l*agnndincs veiklos pinigų srautai

.11 Išmokos -1 186.103.12 -1.186.103,12
3 1 1 Daibo užmokesčio ir socialinio draudimo -894.250.97 -894250.97 -894250.97

3 1.2 Komunalinių paslaugų it rvJių -30.93627 -30.936J  7 -30.936.37
3 1 3 Komandiruočių
3 1 4 Transporto -445,97 -445,97 -445.97

3 1 5 Kvilifikacųos kelinio -3235.58 -323558 -3  235.58
3 1 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3 1 7 > č 1 -98.123.45 -98.123.45 -98.123.45
3 1 X

1į1.

3 1 9 Nuomos
3 1 10 Kitu paslaugų jsicųimo
3 111 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kito* išmokos -159.110.78 -159.110.78 -159.110.78

Praėjusio ataskaitinio laikotarpiu informacija pagal 
veiklu* segmentu*

Segmentai

EiL
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš viso (pateikta 
ataskaitose) Be mirtis valstybės 

paslaugos Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visutanenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalini*
aids

Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Išviso

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Finansiniu ataskaitų straipsniai -1.432 46120 -1.432.46120 -1 432461.20

1 1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1 054 63554 -1.054.63554 -1 054 635,54

1 2 Nusidėvėjimo ir amurti/acųos -24 11326 -24 11326 -24.11326

1 4 Konundiruočių
1 5 Transporto -1908.14 -1.908.14 -1908,14

1 6 Kvalifikacijos kelinto -4 50052 -4 50032 -4 500.32

1.7 įprastojo remonto ir eksploatavimo -29.944.55 -29.94455 -29.944.55
1 X Nuvcrtqimo ir nura.š\1ų sumų
19 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -135.572.51 -135 572.51 -135572,51

1.10 Socialinių išmokų
1 11 Nuomos
1 12 Finansavimo
1.13 Kitų paslaugų
1 14 Kitos -149510.% -149.510.% -149.510.%

1 14.1 Veiklos mokesčių sąnaudos

1.14 2
Pagrindines veiklos kitos sąnaudos (įvedimo -149.510,% -149.510,% -149510.%

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo 
jtaka

š Pagrindines veiklos pinigų srautai
3 1 Išmokos -105055021 -1050  55021 -1.050 55021

3 1 1 Darbo užmokesčio ir soči alinio draudimo -720 859.82 -720.859.82 -720 859.82

3 1 2 Komunalinių paslaugų ir rvšių -34 83625 -34.83625 -34.83625

3 1.3 Komandiruočių
3 14 Transporto -351.09 -351.09 -351.09

3 15 Kvalifikacijos kelinto -4 500,32 -4.50032 -4 500.32

3 1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -33 764.06 -33 764.06 -33.764.06

3 I 7 Atsargų jsigijimo -110693,89 -110693.89 -110 693.89

3 1 X Socialinių išmokų
3 1 9 Nuomoc
3 1 10 Kitų paslaugų jsigijimo
3 1 11 Suntoketos palūkanos
3 1 12 Kitos išmokus -145.544.78 -145 544.78 -145 544.78

Jeigu pateiktie visą lange reikalaujamą informaciją, 
prašome (vesti reikimu — I. 1
Jei neteiksite šio* lentelė*, prašome (vesti reikšmę -  2.

1'd t eiki a u

2S-ojo VSAF'AS „Segmentai“. I priedas
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE * ^  .

r'zy edū/> d?. M ,
Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 626,66 36,77
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3 Pajamos iš administracinių baudų
1.4 Nuomos pajamos
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos* **
1.6 Kitos 626,66 36,77
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4 Paslaugų sąnaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6 Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 626,66 36,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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PATVIRTINTA 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2019 m. d.
įsakymu Nr.

VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir 

veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams 

metams.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros 

viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, 

savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas -  Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų 

paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis - 

organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos 

priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centrą sudaro du padaliniai:

• ambulatorija

• palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ( 56 lovos ).

Ambulatorijoje buvo teikiamos šios paslaugos:

• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:

- šeimos medicinos: šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo 

akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo;

- slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės, fizinės medicinos ir reabilitacijos, akušerio 

praktikos, gydytojo odontologo padėjėjo, masažo.

• antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:

- gydytojų radiologo, neurologo ir chirurgo.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos pirminės stacionarinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos:

- slauga ir palaikomasis gydymas;
- onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas;

- negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis gydymas.
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Įstaigai išduotos šios licencijos: asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 130 (1999-01-21, 

perregistruota 2006-09-12, patikslinta 2016-06-28), odontologinės priežiūros (pagalbos) licencija Nr. 

0539 (2006-09-12), patikslinta 2013-02-14.

Pagrindiniai ambulatorijos darbo rodikliai

2018 m. pabaigoje buvo prisirašę prie įstaigos 10253 gyventojai (turintys draudžiamąjį 
laikotarpį).

Prisirašiusių gyventojų skaičius sumažėjo 274 gyventojais (2,7 %). Padidėjo iki 1 metų 

amžiaus grupėje -  19,4 %, sumažėjo nuo 50 iki 65 metų amžiaus grupėje -  2,5 %, padidėjo virš 65 

m. -  0,1 %. Didžiausia gyventojų grupė pagal amžių -  18 - 49 m. (38,4 % visų gyventojų). Moterys 

sudaro 55 % populiacijos.

Bendras pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius -  69237 (iš jų: 63392 apsilankymai 

pas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojus, 4943 -  pas antrinės asmens 

sveikatos priežiūros gydytojus, 7642 -  profilaktiniai apsilankymai pas pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros gydytojus). Sumažėjo bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus 

10,3%, bendras profilaktinių apsilankymų skaičius -  12,2 %. Sumažėjo gydytojų apsilankymų 

pacientų namuose 40,1%.

Vieno gyventojo apsilankymų skaičius per metus sumažėjo 6,8 %, vienas gyventojas lankėsi 

pas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojus 5,9 karto. Sumažėjo laboratorinių 
tyrimų 2,1 %, funkcinės diagnostikos procedūrų padidėjo 13,7 %, masažo procedūrų sumažėjo 4,2 %, 
fizioterapijos procedūrų - 18,3 %.

Suaugusiųjų pacientų bendras susirgimų skaičius sumažėjo 0,1 %, vaikų -  9,4 %.

Vaikų imunizacijos vidurkis -  96 %. Nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito paskiepyta 

97,9 % vaikų.

Buvo suteiktos 14557 skatinamosios paslaugos, 2017 m. -  15634 paslaugos. Sumažėjo 

protrombino laiko (INR), glikolizinto hemaglobino nustatymo, planinių operacijų tyrimų paslaugų. 

Vykdant profilaktines programas, padidėjo informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos, 

mamogramų atlikta 3,6 % daugiau, išaiškinta 9,8 % patologijos. Vykdant gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių priemonių programą, ištirta 20,2 % pacientų daugiau, rasta 4,8 % patologijos. 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios prevencinės programa: informuota 10 % mažiau pacientų, 

konsultuoti su biopsija 5,4 % pacientų, nustatyta 15 susirgimų, iš jų -  5 vėžio atvejai. Informuota 

daugiau gyventojų dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostinės programos, gydytojo 

specialisto konsultuoti 24 ligoniai, 75% rasta patologija, onkologinių susirgimų nenustatyta. Vykdant 
asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

programą, suteikta 19 % daugiau paslaugų.
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Suaugusių hospitalizacijų skaičius sumažėjo 20,6 %, vaikų -  padidėjo 16,3 %. Daugiau 

stacionarizuota dėl navikinių, kvėpavimo ir virškinimo sistemos ligų.

Nustatyta 11 piktybinių navikų I stadijoje (47,6 % mažiau nei 2017 m.).

Nedarbingumo pažymėjimų išduota 19,9 % mažiau, nedarbingų dienų skaičius sumažėjo 5,7
%.

Bendras suaugusiųjų mirusiųjų skaičius padidėjo 4 atvejais, mirčių skaičius 1000 gyventojų -
12,07.

Mirties priežasčių struktūroje vyravo kraujotakos sistemos ligos, onkologinės ir kitos ligos.

Pagrindiniai stacionaro darbo rodikliai
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Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje gydėsi 399 pacientai. Lovadienių skaičius 

palyginus su 2017 m. sumažėjo 1,6 %. Mirė 43 ligoniai, letališkumas -  12,3 %.

2018 m. įstaigos veiklos finansinis rezultatas - 21022,19 Eur deficitas.

Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių pasiekimų, 

vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymų Nr. V-554.

Eil.
Nr.

Veiklos rezultatų 
vertinimo rodikliai

Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai
1 . Įstaigos praėjusių metų 

veiklos rezultatų 
ataskaitoje nurodytas 
pajamų ir sąnaudų 
skirtumas (grynasis 
perviršis ar deficitas)

Būti
nenuostolingai

21 022 Eur deficitas

2. Įstaigos sąnaudų darbo 
užmokesčiui dalis

Panaudoti DU 
fondui didinti gautas

Nuo 2018-05-01 padidintas 
darbo užmokestis sveikatos
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tikslines lėšas sveikatos 
priežiūros specialistų, 
teikiančių asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas, DU kelti 
vidutiniškai 20 proc.

priežiūros specialistams, 
teikiantiems asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, 
vidutiniškai 22,5 proc.

3. Įstaigos sąnaudų 
valdymo išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų 
valdymo išlaidoms 
dalis ne daugiau kaip 
10,33 proc.

2,6 proc.

4. Įstaigos finansinių 
įsipareigojimų dalis nuo 
metinio įstaigos biudžeto

Absoliutaus likvidumo 
rodiklis -  nuo 0,5 iki 1

1,32

II. Veiklos rezultatų vertinimo rodi cliai
4. Įstaigoje taikomas kovos 

su korupcija priemonės, 
numatytos sveikatos 
apsaugos ministro 
tvirtinamoje Sveikatos 
priežiūros srities 
korupcijos prevencijos 
programoje

Suteiktas Skaidrios 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 
vardas

Pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
2015 m. sausio 26 d. įsakymą 
Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 
vardo suteikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ įstaigos 
korupcijos indeksas (surinktų 
balų skaičius) yra 111. Šis 
indeksas atitinka Skaidrios 
sveikatos priežiūros įstaigos 
vardo suteikimo kriterijus.

5. Konsoliduotų viešųjų 
pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1 0

8. Informacinių 
technologijų diegimo ir 
plėtros lygis

Ne mažiau kaip 50 proc. 
visų kompensuojamųjų 
vaistų ir MPP receptų 
yra elektroniniai

30 proc.

Priežastys dėl kurių nepavyko pasiekti nustatytų reikšmių:

Dėl veiklos rezultatų vertinimo rodiklio Nr.l. Įstaiga buvo nuostolinga, finansinės veiklos 

rezultatas -  21 022 Eur deficitas. Atsižvelgdami j kai kurių darbuotojų (šeimos gydytojų, slaugytojų, 

slaugytojų padėjėjų) trūkumą darbo rinkoje, minimalios mėnesinės algos augimą, rekomendacijas 

didinti darbuotojams darbo užmokestį, visas papildomai gautas tikslines lėšas bei dalį kitų lėšų 

skyrėme darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Darbo užmokestis buvo pakeltas vidutiniškai daugiau 

nei 20 proc. Tačiau įstaigos pajamos padidėjo tik 12 proc.
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Pajamų augimas buvo mažesnis dėl mažėjančio prisirašiusių gyventojų skaičiaus, sumažėjusių kai 

kurių teiktų paslaugų (skatinamųjų ir prevencinių programų, stacionarinių palaikomojo gydymo ir 
slaugos).

Dėl konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičiaus (rodiklis Nr. 5). Veiklos rezultatų vertinimo 

rodiklių 2018 metų siektinos reikšmės buvo nustatytos sveikatos apsaugos ministro 2018-05-09 

įsakymu Nr. V-554. Įstaigos prekių ir paslaugų pirkimus planuoja ir pirkimų planus sudaro bei skelbia 

iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Įstaigų poreikiai skirtingi, anksčiau sudarytos sutartys yra įvairios 

trukmės (kai kurios -  iki 3 metų). 2018 metų antroje pusėje vykdytiems pirkimams neradome kitos 

perkančiosios organizacijos, kurios poreikiai sutaptų su mūsų. Perkant per CPO, nebuvo sudarytos 

galimybės atlikti konsoliduotus pirkimus.

Dėl informacinių technologijų diegimo ir plėtros (rodiklis Nr. 8). Prieš tris metus kartu su 

kitais partneriais dalyvavome informacinių sveikatos sistemų kūrimo projekte „SANTA HIS 

adaptavimas ambulatorinei grandžiai“ . Projekto metu buvo sukurta ambulatorinių paslaugų 

informacinė sistema, kurios vienas iš funkcionalumų -  elektroninių receptų rašymas. Tačiau sukurta 

sistema veikė nestabiliai, nuolat susidurdavome su sistemos trikdžiais. Nei vienas gydytojas 

nepasiekė, kad ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų būtų 

elektroniniai. Dalis partnerių, išrašydami elektroninius receptus, nesinaudojo šia elektronine sistema. 

Atsižvelgdami į susidariusią problemą, planuojame patys iki kitų metų II ketvirčio sukurti naują 

elektroninių receptų rašymo sistemą.

2018 m. veiklos planų įgyvendinimas:

• Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių pasiekimą 

pateikta šios ataskaitos lentelėje.

• Nepasiektas teigiamas finansinis rezultatas (pajamų ir sąnaudų skirtumas - 21022,19 Eur 

deficitas).

• Siekti numatytų prioritetinių veiklų rezultatų:

■ Pasirengimas akreditacijai teikti šeimos gydytojo paslaugą pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 280 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“.

Įvertinus laiko, žmogiškųjų ir finansinių išteklių, būtinų nacionalinių akreditavimo standartų 

įgyvendinimui, sąnaudas, atsisakyta 2018 m. akredituotis šeimos medicinos paslaugai.

■ Ne mažiau kaip 20 pacientų, dalyvavusių Sveikatos stiprinimo programoje.
Sveikatos stiprinimo programoje sutiko dalyvauti 31 pacientas, 21 pacientas pradėjo, 15 -

baigė mokymus.
Sumažinti griuvimo atvejų skaičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 20
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procentų.

Griuvimų atvejų skaičius sumažėjo 34 procentais (2017 m. -  34, 2018 m. -  23 atvejai).

• Parengtas ir pateiktas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre“ (projekto vertė -  114211 Eur).

• Pagerintas ambulatorinių paslaugų prieinamumas, pacientų laukimo eilė iki 7 kalendorinių 

dienų sumažėjo penkiose apylinkėse iš septynių. Šeimos gydytojo institucijos finansavimo 

tvarka įstaiga naudojasi ir siekia numatytų šioje tvarkoje rodiklių nuo 2018 m gegužės mėn.

• Iki 2018-03-30 atliktas finansinės atskaitomybės ir parengtų finansinių ataskaitų auditas.

• Atnaujintos darbo tvarkos taisyklės.

2019 m. veiklos planai:

• Siekti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 m. siektinų 
reikšmių.

• Išsaugoti 2019 m. įstaigos veiklos tvarumą (siekti teigiamo finansinio rezultato).

• Siekti numatytų prioritetinių veiklų rezultatų:

■ Pagerinti stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų prieinamumą. 

Siektinas veiklos rezultatas -  vidutinė gulėjimo trukmė iki 52 dienų.

» Vaikų ir suaugusiųjų profilaktinio skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų apimčių didinimas. 

Siektinas veiklos rezultatas:

- Išlaikytos ne mažesnės kaip 95 proc. vaikų skiepijimo apimtys vaikų profilaktinių 

skiepijimo kalendoriuje nurodytomis vakcinomis;

- Paskiepyta gripo vakcina rizikos grupės asmenų daugiau nei 2018 metais:

bendras skaičius -  20 proc.

asmenų, besigydančių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje -  50 proc. 

įstaigoje dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų -  100 proc.

- Paskiepyta pacientų pneumokokine vakcina 20 proc. daugiau nei 2018 metais.

• Pradėti vykdyti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre“.

• Siekiant gerinti ambulatorinių paslaugų prieinamumą, iki 2019-03-01 įdiegti eilių 

valdymo sistemą.

• Siekiant užtikrinti finansinės kontrolės tęstinumą, iki 2019-04-15 atlikti finansinės 

atskaitomybės ir parengtų finansinių ataskaitų auditą.
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- 159 143 Eur (10,1 %) - kitoms išlaidoms.

4. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perduotą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 28 074,27 Eur, (nematerialaus turto- 3 348,42 Eur, 

medicininės įrangos - 12 475,00 Eur, baldai ir biuro įranga -  8 757,46 Eur, kitas turtas- 3 493,39 Eur).

5. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui.

Įstaigos sąnaudos sudarė 1 629 134 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui su socialinio draudimo 

įmokomis buvo skirta 1 297 153 Eur.

6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 84 darbuotojai, metų pabaigoje -  86.

7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Įstaigos valdymo išlaidos sudarė 41 292 Eur (2,6% visų pajamų), iš jų: darbo užmokesčiui 

ir su darbo užmokesčiu susijusiomis įmokomis -  2,5%, transportui - 0,02%, ryšių paslaugoms - 

0,03%, kvalifikacijos kėlimui - 0,04%.

8. Duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos vadovo išmokoms.

Įstaigos vadovas -  direktoriaus funkcijas vykdantis Mindaugas Šilkūnas. Vadovo 

ikimokestiniam darbo užmokesčiui buvo skirta 19 269 Eur. Kitoms išmokoms - 490 Eur.

9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Išlaidų nebuvo.

10. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, 

nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Išlaidų nebuvo.

Direktoriaus funkcijas vykdantis Mindaugas Šilkūnas
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