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I.BENDROJI DALIS

Straipsnio 
pavadinimas

Bendrieji duomenys apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras

Įstaigos kodas 155936576

Buveinės adresas Taikos pr.15, Visaginas, LT-31107, Lietuvos Respublika

Įstaigos steigėjas Visagino miesto savivaldybė

Viešojo sektoriaus

subjektų grupė, kuriai

priklauso viešojo

sektoriaus subjektas

VšĮ Visagino PSPC priklauso Visagino savivaldybės kontroliuojamų

viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės

atskaitomybės duomenys konsoliduojami, rengiant Visagino

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

Informacija, 
duomenys

apie veiklą (funkcijas):

Viešoji įstaiga Visagino PSPC yra Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos, Visagino savivaldybės 1997 m. gruodžio 23

d. potvarkiu Nr.608 ir Visagino savivaldybės turtu bei lėšomis

įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros pelno nesiekianti,

ribotos civilinės atsakomybės, įstaiga. Visagino PSPC pagal

licenciją teikia pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, laboratorinės diagnostikos paslaugas.



Informacija apie

kontroliuojamus,

asocijuotuosius ir kitus

subjektus

Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

Filialų ar panašių

struktūrinių vienetų 
(jei

viešojo sektoriaus

subjektas jų turi)

buveinių adresai ir

pagrindinė veikla

Įstaiga neturi filialų bei kitų panašių struktūrinių padalinių.

Vidutinis darbuotojų 
laikotarpis

skaičius per ataskaitinį

laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

104 105

Informacija apie 
svarbias

sąlygas, kuriomis 
veikia

viešojo sektoriaus

subjektas ir kurios gali

paveikti tolesnę 
viešojo

sektoriaus subjekto

veiklą

Įstaiga paslaugas teikia pagal sutartį, sudarytą su Panevėžio

teritorine ligonių kasa. Paslaugų bazines kainas nustato LR

Sveikatos apsaugos ministerija.

Įstaiga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo

fondo.



Finansinių metų 
pradžios

ir pabaigos data

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-

09-30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės

Ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

II.APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Visagino PSPC buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos atitinka Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatoms bei kitiems Lietuvos
Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems viešojo sektoriaus kontroliuojamų sveikatos
priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 
kiekvieno VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „ Finansinių ataskaitų rinkinio
pateikimas“.

Apskaitos politika yra patvirtinta 2010 -12 -27 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. ĮV-106 .
Apskaitos organizavimą reglamentuoja apskaitos politikos I tvarkos “Apskaitos organizavimas” 1.1.
skyriuje nurodyti norminiai aktai:

 LR buhalterinės apskaitos įstatymas;
 LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
 LR pinigų įstatymas;
 LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas;
 LR viešųjų įstaigų įstatymas;
 LR Darbo kodeksas;
 LR civilinis kodeksas;
 LR Vyriausybės 2009-06-10 nutarimas Nr.564“ Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto

vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių
ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ;

 LR Finansų ministro 2009-07-10 įsakymas Nr.1K-223 „ Dėl viešojo sektoriaus subjektų
kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

 LR Vyriausybės nutarimas Nr.179 „ Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“

 LR Finansų ministro 2009-06-16 įsakymas Nr.1K-190 „Dėl finansų ministro 2008 m.
gruodžio 22d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“
pakeitimo“;

 LR Vyriausybės nutarimas Nr.1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos
patvirtinimo“;

 LR Vyriausybės nutarimas Nr.719 „ Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ;
 Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr.38 „Dėl bendrųjų

dokumentų saugojimo terminų“
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas remiantis prielaida, kad įstaiga laikysis

veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą bei atliks jai pavestas funkcijas ir sutartinius įsipareigojimus po 
finansinių ataskaitų parengimo dienos. Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 



įstatymu Nr.X-1212 Įstaiga rengia Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro 
šios ataskaitos :
1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31d. ir trunka 12 mėnesių.
Apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant LR piniginį vienetą – litą.
Per 2013 metų sausio-rugsėjo mėn. laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

II.1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nepiniginis turtas, kuriuo 
įstaiga disponuoja ir naudodama gauna tiesioginę bei netiesioginę ekonominę naudą.
Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita atitinka 13-ojo VSAFAS ir Įstaigos Apskaitos politikos 
III Tvarkos 2 dalies nuostatas.
Įstaigoje nematerialusis turtas yra skirstomas į dvi grupes:
1. Programinė įranga ir jos licencijos;
2. Kitas nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas ( amortizacija) skaičiuojamas pagal LR Sveikatos 
apsaugos ministro 2009-10-01 įsakymu Nr.V-831 „ Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ patvirtintus
normatyvus.

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas 
veikloje,įstaiga neturi. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas yra nurodytas 13-ojo 
VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1- ame priede. 

II.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas - turtas skirtas įstaigos veiklos funkcijoms atlikti, 
naudojamas įstaigos veikloje ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne
mažesnė nei LR Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 „ Dėl minimaliojo ilgalaikio turto vertės
nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo ( amortizacijos), minimalių ir maksimalių ekonominių
normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ nustatyta materialiojo turto vertė, t. y.
1000Lt.

Įstaigos materialiojo turto apskaita atitinka 12- ojo VSAFAS ir Apskaitos politikos III 
Tvarkos 3 dalies nuostatas.

Ilgalaikis materialusis turtas yra skiriamas į keturias grupes:
1. mašinos ir įrengimai (medicininė įranga);
2. transporto priemonės;
3. baldai ir biuro įranga (kompiuterinė ir kita įranga)
4. kitas ilgalaikis materialusis turtas ( turtas, kuris nepriskiriamas išvardintoms grupėms )

Materialiojo turto nusidėvėjimas ( amortizacija) skaičiuojamas pagal LR Sveikatos 
apsaugos ministro 2009-10-01 įsakymu Nr.V-831 „ Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“
patvirtintus normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas yra nurodytas 12- ojo 
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas „ 1-ame priede. 



II .3. ATSARGŲ APSKAITA

Įstaigos atsargų apskaita atitinka 8- ojo VSAFAS ir Apskaitos politikos III Tvarkos 5 
dalies nuostatas.

Atsargos skirstomos į dvi pagrindines grupes:
1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius;
2. Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti.

Atsargos nurašomos naudojant FIFO ir konkrečių kainų būdus ( medikamentai) ir iškart
atidavus jas naudoti. Prie atsargų priskiriamas nenaudojamas ūkinis inventorius, esantis sandėlyje.
Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine
išraiška.
Atsargų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiamas 8-ojo VSAFAS 1-ame priede 

II.4. FINANSAVIMO APSKAITA

Finansavimo apskaita atitinka 20- ojo VSAFAS ir Apskaitos politikos III Tvarkos 7 dalies
nuostatas.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų,  Lietuvos  paramos fondų gautini arba gauti piniginiai 
įnašai bei kitas turtas, skirti įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams ir vykdomoms programoms 
įgyvendinti.

Finansavimo sumoms priskiriama ir piniginės lėšos, kitas ilgalaikis turtas bei atsargos, 
gautos kaip parama iš kitų šaltinių.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautas ( gautinas) finansavimas arba jo dalis pripažįstama įstaigos pajamomis tuo 
laikotarpiu ir tokia suma, kai patiriamos su finansavimu susijusios sąnaudos.

Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal šaltinį, tikslinę paskirtį yra 

pateikiami 20-ojo VSAFAS „ Finansavimo sumos“ 4-ame priede (PRIEDAS NR.1)

III. SEGMENTAI

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus ir atitinka 25 – ojo VSAFAS “Segmentai“ 
nuostatas.

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami 
sveikatos apsaugos segmentui.

IV. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA

Pajamų ir sąnaudų apskaita atitinka 10- ojo VSAFAS „ Pajamos‘ ir 11- ojo VSAFAS
„Sąnaudos „ bei Apskaitos politikos III Tvarkos 9 dalies „Pajamos „ ir 10 dalies „Sąnaudos“
nuostatas.
Įstaigos pajamos skirstomos į :



1. Finansavimo pajamas;
2. Pagrindinės veiklos kitas pajamas;
3. Kitos veiklos pajamas.
Viešoji įstaiga per 2013 metų sausio-rugsėjo mėn.. laikotarpį gavo 3793651 Lt pajamų, iš jų :

 finansavimo pajamos -142821 Lt,
 pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – 3304150 Lt.
 pagrindinės veiklos kitos pajamos - 320720 Lt.
 kitos pajamos – 25960 Lt.

Pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 10- ojo 
VSAFAS „ Kitos pajamos“ priede Nr.2 .
Įstaigos sąnaudos skirstomos į:
1. Pagrindinės veiklos sąnaudos;
2. Kitos veiklos sąnaudos.
Įstaiga patyrė 3602664 Lt sąnaudų. Iš jų; pagrindinės veiklos sąnaudos –  3598636 Lt:

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 2726811 Lt;
 Finansavimo sąnaudos – 142821 Lt;
 Nusidėvėjimas ir amortizacija – 80897 Lt;
 Medicinos priemonių ir medikamentų bei atsargų įsigijimui –  226120 Lt;
 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 77121 Lt;
 Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 49224 Lt;
 Kvalifikacijos kėlimas – 1938 Lt
 Transporto – 16583 Lt;
 Kitų paslaugų – 173848 Lt;
 Kitos sąnaudos – 103273 Lt.
 Kitos veiklos sąnaudos – 4028 Lt.

Grynasis Įstaigos perviršis yra  +190987  Lt.
Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 104 darbuotojai. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos šiems darbuotojams sudarė 2726811 Lt sumą. Darbuotojų, dirbančių pagal 
autorines, terminuotas ar kitokio pobūdžio sutartis įstaiga neturi.

V . PASTABOS

Įstaiga yra neužsiregistravusi kaip PVM mokėtoja ir mokesčio nemoka.
Ilgalaikio turto likutinė vertė 2013-09-30 dienai sudarė – 542723 Lt. Nusidėvėjimo priskaičiuota 

1191073 Lt. 12-asis VSAFAS 1 priedas.
Pagal panaudos sutartį, sudarytą su Visagino savivaldybe, įstaigoje naudojamo turto vertė 2013 09 30 

dienai 3740414 Lt.
Pagal  panaudos  sutartį  iš  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  2013-  09-30 dienai  ilgalaikis 

turtas - 46753  Lt.
2013 m. rugsėjo 30 d. atsargų likutis – 35546 Lt., iš jų : medicininių medžiagų -35546 Lt., 

8-asis VSAFAS 1 priedas.
Gautinos sumos 2013 m. rugsėjo  30 d. – 399228 Lt : iš jų Panevėžio TLK 331694  Lt. 17-

asis VSAFAS 7 priedas.
Gryni pinigai kasoje ir banke 2013 rugsėjo 30 d. – 1121090 Lt. Įstaigoje atlikta piniginių 

lėšų inventorizacija. 5-asis VSAFAS 2 priedas.
Mokėtinos  sumos  2013-09-30  d.  -  231389  Lt  ,17-asis  VSAFAS  12  priedas.  Įstaiga 

mokesčius moka Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Pradelstų ir laiku nesumokėtų 
mokesčių neturime.



Vadovaudamiesi Sutartimi Nr. 10-122, 2013 m. balandžio 2 d. su Panevėžio teritorine ligonių 
kasa „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo" apskaitome pagal šią 
sutartį gautas PSDF biudžeto lėšas ir pateikiame nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas.

Teritorinė  ligonių  kasa  tikrina  įstaigos  suteiktų  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų, 
apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, kiekį, kokybę bei atlieka finansinę lėšų panaudojimo analizę.

Direktorė Violeta Dilienė


