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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEDUVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 

METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 

 

 

I.BENDROJI INFORMACIJA 

 

 

 

    VŠĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 2001 m.balandžio 1d. Steigėjas- 

Radviliškio rajono savivaldybė. Įstaigos kodas – 271650080, adresas Laisvės a.29, Šeduvos mstl., 

Radviliškio raj. Centrui priklauso :  

1. Šeduvos ambulatorija, Laisvės a.29, Šeduva, Radviliškio sav. 

2. Butėnų medicinos punktas, Taikos g., Butėnų km., Radviliškio sav. 

3.Vėriškių medicinos punktas, Ropokalnio g.16, Vėriškių km., Radviliškio sav. 

4.Pakalniškių medicinos punktas, Rozalimo g.17-5, Pakalniškių km. Radviliškio sav. 

5. Pavartyčių medicinos punktas, Arimaičių g.14-8, Pavartyčių km., Radviliškio sav. 

6.Alksniupių ambulatorija, Algirdo g.29, Alksniupių km., Radviliškio sav. 

7.Sidabravo ambulatorija, Vaižganto g.4, Sidabravo mstl., Radviliškio sav. 

8. Vadaktų medicinos punktas, Liepų g.2, Vadaktų mstl., Radviliškio sav. 

9. Beinoravos med. punktas, Beinoravos km., Radviliškio sav. 

 

   Veikla – asmens sveikatos priežiūra. Tai juridinis asmuo – nesiekianti pelno įstaiga, turinti ūkinį, 

finansinį, organizacinį savarankiškumą. 

   Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 43. Metų pradžioje dirbo 46 asmenys,  

metų pabaigoje 42. Darbuotojų kaita: priimta – 4 darbuotojai, atleisti -8. Laikotarpio pabaigoje 

dirbo: 5 šeimos gydytojai, 3 odontologai, gydytoja akušerė ginekologė, 20 slaugos personalo, 6 ūkio 

dalies darbuotojai (4 valytojos, vairuotojas, asmuo atsakingas už elektros ūkį) ir 7 administracijos 

darbuotojai (direktorė, vyr. finansininkė, 2 registratorės, med. statistikė, slaugos administratorė, 

viešųjų pirkimų specialistė). 

   Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų segamumą, gerinti jų sveikatą, 

kvalifikuotai ir kokybiškai teikti medicinines paslaugas. Įstaiga įsipareigojusi turėti licencijas, 

suteikiančias teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  Teikiant paslaugas vadovaujamasi 

Sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešojo administravimo 

įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Asmens duomenų teisės apsaugos 

įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais , sveikatos apsaugos ministro  ir Valstybinės 

ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais šių 

paslaugų teikimą ir jų išlaidų apmokėjimą. 

 VŠĮ Šeduvos PSPC nėra įregistruotas PVM mokėtoju. Centro pajamų šaltiniai : 

 1) privalomojo sveikatos draudimo fondo ( PSDF ) lėšos už suteiktas gydymo bei kitas 

paslaugas; 

2) savivaldybės skirtos lėšos numatytoms programoms; 

 3) juridinių ir fizinių asmenų mokamos lėšos; 

 4) parama. 

 

     Pagrindinis pajamų srautas yra už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal bazinį 

mokėjimą už prisirašiusius gyventojus, kurių metų pradžioje buvo 6164 asmenys, metų pabaigoje- 
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6036. Pokytis -128. Kitas pagrindines veiklos pajamas sudaro asmens sveikatos priežiūros  pajamos 

už kurias mokamas skatinamas priedas, pajamos už gerus pirminės  asmens sveikatos priežiūros 

darbo bei odontologinės sveikatos priežiūros darbo rezultatus, pajamos už slaugos paslaugas, 

pajamos už sveikatos programų vykdymą bei kompensuojamų vaistų pasų išdavimą. 

  Įstaigos Finansinės veiklos kontrolę vykdo Kontrolės ir audito tarnyba, Teritorinės ligonių kasos 

atstovai, kitų institucijų atstovai. 

 

II.  APSKAITOS POLITIKA 

   

   VŠĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro finansinė atskaitomybė rengiama, 

vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitinių straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS 

reikalavimų, nėra. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

   Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu apskaitos registruose.  

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2019 finansinius metus 

apskaitos politikos keitimų nebuvo. 

Ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais. 

 

III.PASTABOS 

 

Įstaiga 2019 m. baigė su 72651,93 eur perviršiu. Praėjusius 2018 m. – 5567,04 eur perviršiu. 

Palyginus šių ataskaitinių laikotarpių pajamas ir sąnaudas, pateikiama  „Veiklos rezultatų 

ataskaita“ lentelėje, pastebime, kad pajamos padidėjo 200426,70Eur, o sąnaudos didėjo 

133601,32 Eur, nežymiai sumažėjo kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -

259,51Eur. 

Įstaigos pajamos ataskaitiniais metais ženkliai padidėjo dėl 2019 m. rugsėjo 1d. padidėjusių 

įkainių teikiant asmens sveikatos paslaugas. Didžiąją dalį pajamų sudaro Šiaulių TLK 

apmokamos gydymo paslaugos. Jų pokytis pateiktas lentelėje : 

 

 

Eil. 

Nr. 

Asmens sveikatos priežiūros paslauga      2018m.  

         eur 

   2019m. 

     eur 

      Pokytis, 

          eur 
1 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos   ( bazinis mokėjimas už prisirašytą gyventoją) 
380056,41 479710,61 +99654,20 

2 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros  

paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas 
57565,31 68313,43 +10748,12 

3 Geri pirminės ambulatorinės asmens sveikatos bei 

odontologinės priežiūros darbo rezultatai  
43093,02 78456,54 +35363,52 

4 Slaugos paslaugos namuose 46011,73 86874,48 +40862,75 

5 Sveikatos programos ir kitos sveikatos draudimo išlaidos 33539,63 34457,68 +918,05 

6 Už naujai išduotus kompensuojamų vaistų pasus 21,06 3,90 -17,16 

 Iš viso : 560287,16 747816,64 +187529,48 

 

Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo sudaro 91,80% nuo visų įstaigos pajamų. 

Likusias pajamas sudaro fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas mokamas paslaugas 

31625,20 eur (3,88%) ir  finansavimo pajamos 35171,02 eur (4,32%). Šios pajamos detalizuotos 

žemiau pateiktose lentelėse : 
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Eil.

Nr. 

Suteiktos kitos mokamos paslaugos 2018m., 

eur 

2019m.,  

eur 

Pokytis, eur 

1 Už odontologines medžiagas 3723,52 4980,35 +1256,83 

2 Už kraujo tyrimus 9351,96 13661,59 +4309,63 

3 Privalomasis profilaktinis patikrinimas 7905,46 8810,09 +904,63 

4 Kitos(vakcinos, rentgeno nuotraukos, kita) 2753,07 4173,17 +1420,10 

 Viso: 23734,01 31625,20 +7891,19 

 

 Gautas ir panaudotas finansavimas pateiktas lentelėje „Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį  ir jų pokyčiai ( jungimai) per ataskaitinį laikotarpį“ :  

 

 
Eil. 

Nr. 

Finansavimo 

sumos 

Finansavimo 

sumų likutis 

2019.01.01 

Gautos 

finansavimo 

sumos 

Finansavimo 

sumų  

pergrupavimas  

Neatlygintinai 

gautas turtas 

Panaudojimas 

savo veiklai 

Finansavimo 

likutis  

2019.12.31 

1 Iš valstybės 

biudžeto : 
166,34    -116,22 50,12 

1.1 kitoms 

išlaidoms 
166,34    -116,22 50,12 

2 Iš 

savivaldybės 

biudžeto : 

22760,57 7630   -11076,33 19314,24 

2.1 nepiniginiam 

turtui įsigyti 
22760,57 130   -3576,33 19314,24 

2.2 kitoms 

išlaidoms 
0 7500   -7500 0 

 

3 

Iš Europos 

Sąjungos 

 

919,10    -658,65 260,45 

3.1 nepiniginiam 

turtui įsigyti 
919,10    -658,65 260,45 

4 Iš kitų 

šaltinių : 
9805,93 679,74  20032,90 -23319,82 7198,75 

4.1 nepiniginiam 

turtui įsigyti 
9231,56   20032,90 -22928,86 6335,60 

4.2 kitoms 

išlaidoms 
574,37 679,74   -390,96 863,15 

 

 
Iš viso 

finansavimo 

sumų 

33651,94 8309,74  20032,90 -35171,02 26823,56 

 

Ataskaitiniais metais iš Radviliškio savivaldybės administracijos gautas  finansavimas- 7630 

eurų numatytiems tikslams ir programai vykdyti. Skirta 7500 eurų Sidabravo ambulatorijos 

remontui, likusieji -130 eurų panaudoti DOTS kabineto funkcijų vykdymui įsigyjant 

medikamentus. 

Gauta 679,74 eurai  kaip parama iš gyventojų sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio 2%. 

Iš kitų šaltinių nemokamai gautas turtas už 20032,90 eurus, tai Užkrečiamų ligų ir AIDS 

centro nemokamai gautos vakcinos, kurių vertė – 19442,80 eur bei vakcinos nuo gripo už 590,10 

eur. Jas kaip  nemokai gautas atsargas perdavė UAB Tamro (mokėtojas Valstybinė ligonių kasa). 

Didžiąją sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 2019 m. 

80,4%,  2018m. 80,7% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų ir 2019 m. 76,53%, 2018m. 84,04% nuo 

pagrindinės veiklos pajamų.  Šiaulių TLK nuo 2019-09-01 skyrus didesnį finansavimą, padidinti 
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darbuotojams atlyginimai bei darbo užmokesčio fondas 7%. Tai sudarė 98,06% nuo papildomai 

skirtos sumos. 

Įstaigos nematerialiam turtui priklauso kompiuterinė įranga. Ji nusidėvėjusi, tačiau veikloje dar 

naudojama.  

Materialųjį turtą sudaro ilgalaikis turtas įsigytas iš skirtingų šaltinių: nuosavų, skirtų 

Radviliškio savivaldybės, Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšų.  Įstaiga per 

2019 m. įsigijo iš nuosavų lėšų medicininį prietaisą „Sodapūtė“ už 655 eur. Iš apskaitos 

nurašytas neveikiantis ir sugedęs nepataisomai ilgalaikis materialus turtas, kurio likutinė vertė – 

3 eur. Tai - odontologinė įranga „Diplomat Consul“, įsigijimo savikaina- 7000,40 eur, likutinė 

vertė- 1 eur. Šlapimo analizatorius „Klinitek-50“, įsigijimo vertė- 909,99 eur, likutinė vertė- 1 

eur, ir kompiuteris ,,Intel E2200“, įsigijimo savikaina -554,04 eur, likutinė vertė -1 eur.  

     

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas  : 

 
Eil.

Nr. 

Straips 

nis 

Nemate

rialus 

turtas 

Pastatas Medicini

nė 

įranga 

Transp

ortas 

Biuro įranga Iš viso 

biuro 

įrangos 

Kit-as 

turtas 

Iš viso : 

Baldai Kompiu

teriai 

Biuro 

įranga 

1 Likutinė 

vertė metų 

pradžiai 

0,58 1592,98 27783,97 4742,78 1376,72 2092,47 1047,01 4516,20 0,29 38636,80 

 

2 

 

Įsigyta 

0 0 655 0 0 0 0  0 655 

3 

 

Nurašyto 

turto 

likutinė 

vertė 

0 0 -2 0 0 -1 0 -1 0 -3 

 5 Nusidėvėjo 

per 2019m. 0 -260,64 -5589,16 -1020 -563,58 
-

1158,87 
-340,08 

-

2062,53 
0 -8932,33 

6 Likutinė 

vertė metų 

pabaigai 

0,58 1332,34 22847,81 3722,78 813,14 932,60 706,93 2452,67 0,29 30356,47 

 

Įstaigos atsargas sudaro: medikamentai, odontologinės medžiagos, vakcinos, automobilių 

degalai, ūkinės medžiagos. Balansinės atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

pateiktas lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Atsargos Suma, eur 

1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 11325,84 

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį 52828,31 

2.1 Įsigyto turto savikaina 32795,41 

2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 20032,90 

3 Sunaudota veikloje -52062,56 

4 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12091,59 

 Išankstiniai apmokėjimai 468,57 eur, tai- 230 eur darbo užmokesčio permoka, 204,79 eur- 

ateinančių laikotarpių  sąnaudos ir 33,78 eur- kitos permokos. 

Per vienerius metus gautina suma- 65307,73 eur: tai  – Šiaulių TLK skola už 2019 m. gruodžio 

mėn. suteiktas paslaugas- 64361,60 eur, ir 946,13 eur- pajamų mokesčio permoka VMI.. 
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Pinigų banko sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 75168,47 eur. Detali informacija 

pateikiama „Pinigų srautų ataskaitoje“. 

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 9011,84 eur., 

nes padidinus darbo užmokestį padidėjo mokėtini mokesčiai ir sukauptos mokėtinos sumos už 

nepanaudotas kasmetines atostogas. 

Per 2019 m. padidėjo Grynasis turtas- 72651,93 eur dėl susidariusio perviršio. Tikrosios vertės 

ir kiti rezervai įstaigoje nesudaromi. Suma- 4971,62 eur „Kiti rezervai“ – tai jungimo būdu 2018 

m. perduoti VŠĮ Sidabravo ambulatorijos. 

Finansinės investicinė veiklos rezultatas neigiamas - 94,46eur. Tai mokėtinos baudos.  

VŠĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras 2019 m. neturėjo atidėjinių, neapibrėžtų 

įsipareigojimų, teisminių ginčų. 

 

VŠĮ Šeduvos PSPC  direktorė                Aušra Čiūdarienė 


