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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos
miesto  savivaldybės  tarybos  2008 m.  balandžio  3  d.  sprendimo  Nr.  T2-106  „Dėl  savivaldybės
turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  viešosiose  įstaigose“  1.1  papunkčiu,  Atstovavimo
savivaldybei  viešosiose  įstaigose  taisyklėmis,  patvirtintomis  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2008 m. balandžio  22  d.  įsakymu Nr.  AD1-708 „Dėl  Atstovavimo
savivaldybei  viešosiose  įstaigose  taisyklių  patvirtinimo“,  ir  atsižvelgdamas  į  viešosios  įstaigos
Klaipėdos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos susirinkimo 2022 m. kovo 31 d. protokolą
Nr. 1 bei susipažinęs su viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro 2021 m. veiklos
ataskaita,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro 2021 metų finansinių
ataskaitų  rinkinį  (pridedama:  Finansinės  būklės  ataskaita,  Veiklos  rezultatų  ataskaita,  Piniginių
srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2021 metų aiškinamasis raštas).
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Parengta pagal vie5ojo sektoriaus apskaitos
ir finansinds atskaitomyb6s standartus



viesoji istaiga KLAIPEDOS PSICHIKOS svEIKATOS CENTRAS, 141879453, Gatinio pytimo g.38, Klaipodos m,, Klaipodos m. sav.

2021 M, cRUoDZro 3l D, pasibaigusiq merq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenuodyta kitaip)

patvirtinta

ID: -2147394893

DIL: 2022-03-14 I3:53:t0

FINANSINES BUKLTS ATASKAITA
PAGAL 2O2T M. GRUODZIO 3T D. DUOMENIS

(data)

EiI.
Nr, Straipsniai

valiuta ir

Pastabos Nr. Paskutin0 ataskaitinio
laikotarpio diena

4

Paskutina praejusio
ataskaitinio laikotarpio

diena
)

3{ ILGALAIKIS TURTAS 5
620.794,00 686.609,00

Pldtros darhei

2 Proqamind
I3
l4
l)

u
II 7em4,

P04 620.794,00 686.609,00

I2 Pastatai

Iaf.^.t-kri1lil3
589.414,00 662.355,00

tr4 Nekilnojmosios kulturos verlvbes
II5
II 6 'fransporto priemones

U1
3.979,00 3.919,00

II 8

II9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaista statvba ir iKanksriniai m,

21,175.00 11.219,00

II. IO
s.626,00 3.056,00

ru Ilgalaikis fi nmsinis tutas
Mineraliniai i5teKiai ir kitas ilsalaikis turttr
BIOLOGIMS TURTAS

I

361.959,00 343.322,00

II 102,00 84,00

2 Medziagos, Zaliavos ir [kinis inventorius
Nebaista eaminfi nrndrLniiq ir nah"'-r^"I3 102,00 84,00

14

I5
u
]I

P09 2.038.00 403,00

IIl Gautinos trumpalaikes finansin€s sumos

Gautini mokesliai ir socielin6c imnL^o

Pl0 88.923,00 87.755,00

II2
uI 3 Gautinos finansavimo sumos

III 4
u5 88.923,00 87.75s,00

gqlrgvf!\,D 
6guul|\,'

II 6 Kitos gautinos sumos

tv rtrvesucuos

'inigai ir pinigq ekvivalentai Plt
IS VISO TURTO:

982.7s3,00 r 029.93 I ,00
(tQsinys kitame puslapyje)
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VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS
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VYRIAUSIOJI FINANSININKE
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ALEKSANDRAS SLA
(vrudas ir pavrde)

IRENA VAITKIENE
(vardas ir pavarde)

IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGO'MU, GRYNOJ6TURTO IR
MAZUMOS DALIES:
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VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
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(vieiojo sektoriaus subj"kto uudouffi

VYRIAUSIOJI FINANSININKE
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ID
DIL

Patvirtinta
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ALEKSANDRAS
SLATVICKIS

(vardas ir pavard6)

IRENA VAITKIENE
(vardas ir pavard0)

APS KAITOS POLITIKOS KEITIT4@
TAISYMO JTAKA
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VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

ATSKTNAMASTS n q,Sr.a,s

2022 m. sausio 31 d.
Klaipeda

I. BENDROJI DALIS

vieSoji istaiga Klaipedos psichikos sveikatos centras (toriau tekste - {staiga) yra Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos vie5oji sveikatos prieziuros ne pelno siekianti istaiga, teikianti jos
istatuose numatytas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos prieZiuros paslaugas pagal
sutartis su uzsakovais (valstybine ir teritorinemis rigoniq kasomis ir kitais).

fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu' Lietuvos Respublikos sveikatos prieZi[ros istaigq, Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos' Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymu,Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ir kitais istatymais,
teises aktais' taip pat v5[ Klaipedos psichikos sveikatos centro istatais, patvirtintais Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2021m. vasario lg d. isakymu Nr. ADI-22'.
fstaiga iregistruota valstybes imones Registry centre lggg m. gruodzio men. 14 dien4, jos kodas
141879453. {staigos tikiniai metai sutampa su kalendoriniais.

{staiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viesoji istaiga,
organizacini ir teisini savarankiskum4, savo antspaud4, firmini rerkr4,
buveine yra Galinio pylimo g. 3, Klaipeda. fstaiga yra ribotos turtines
prievoles atsako savo turtu. fstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis fstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojq sveikat4, maZinti jq
sergamum4' kokybiskai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. siekiant irykdyti veiklos
tikslus, fstaiga teikia pirminio lygio ambulatorines psichikos sveikatos prieZilros paslaugas.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos uZ teikiamas medicinos paslaugas pagal su
Teritorine ligoniq kasa i5 anksto pasirasytas sutartis. Dalis pajamq gaunam a uz medicinos
paslaugas, apmokamas atskirq fiziniq bei juridiniq asmem+. Be pagrindines veiklos vs{ Klaipedos
psichikos sveikatos centras ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo
finansuojamos. Detali informacija pateikiama 2}-ojovsAFAS 4 priede.

[staiga turi s4skaitas Siuose bankuose:

Swedbank AB: A/s LT89 7300 0100 0230 6181 ; LT73 7300 0100 0230 7148; LT52 7300
0100 0230 7041;LTt2 7300 0t0t 6501 6143:

turinti tikini, finansini,

s4skaitas banke. fstaigos

atsakomybes. Pagal savo



Luminor bank AS - LT59 4010 0423 0144 1011;

AB Siauliq bankas - LT68 7180 5000 01 13 0638.

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitinius metus buvo - 43 darbuotojai, i5 jq: gydytojai -
10, kiti specialistai su aukStuoju - 13, slaugytojq - 9, kiti darbuotojai su auk5tesniuoju i5silavinimu

- 5, kitas personalas - 6, ir dirbantys pagal projektus - 20.

Ataskaitiniu laikotarpiu uZ fstaigos veikl4 buvo atsakingas V5[ Klaipedos psichikos sveikatos

centro vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slatvickis ir vyriausioji finansininke Irena Vaitkiene.

V5| Klaipedos psichikos sveikatos centras neturi kontroliuojamq, asocijuotq ir kitq subjektq,

filialq ar kitq pana5iq strukttiriniq vienetq.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS). Finansiniq ataskaitq rinkinys uZ ataskaitini

laikotarpi nuo 202101 01 iki202I 12 3l sudarytas, vadovaujantis 2007 m. birZelio 26 d. Lietuvos

Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu Nr. X-I212 rinkinyje pateikta lyginamoji

informacija, del pasikeitusiq jos formavimo nuostatq, taip kaip yra numatyta Sio istatymo

baigiamosio se nuostato se.

{staigoje buhalterine apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant IS ,,PRAGMA 4"

buhaltering programq.

II. APSKAITOS POLITIKA

202I metais VSf Klaipedos psichikos sveikatos centras, tvarkydamas buhaltering apskait4 ir

sudarydamas finansiniq ataskaitq rinkini, vadovavosi Siais teises aktais, iskaitant ir jq pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu.

2. Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu.

3. Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS).

4. Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu.

5. Lietuvos Respublikos Vie5qjq sveikatos prieZiDros istaigq istatymu.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis

Inventorizacijos tvarkos taisyklemis.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijq atlikimo taisyklemis.

Buhalterine apskaita tvarkoma ir finansine atskaitomybe sudaroma vadovaujantis Siais

privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus

atskaitomybes istatyme): subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,

kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio vir5enybes prie5 form4.

Remiantis minetais teises aktais yra parengta ir VSf Klaipedos psichikos sveikatos centro

vyriausiojo gydytojo 2009 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr. V-20 patvirtinta apskaitos politika.



Per ataskaitini laikotarpinebuvo nustatyti ir keidiami apskaitos politikos apskaitiniai iverdiai.
Per ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyta esminiq klaidq, kurios buvo padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotaqpiq finansinese ataskaitose.

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis,
nustatytais 13 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas apskaitoje pripaZistamas

isigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutine verte - suma,
apskaidiuojama prie nematerialiojo turto isigijimo savikainos pridedant arba iS jos atimant visas
nematerialiojo turto vertes pokydiq sumas ir atimant sukaupt4 amortizacijos sum4. Nematerialiojo
turto amortizacija skaidiuojama taikant tiesiogiai proporcing q amortizacrjos skaidiavimo metod4.

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2009 m. birZelio 10 d. nutarimu Nr. 564.

Nematerialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

Programine iranga ir jos licencijos - 4 m.

{staigos veikloje naudojamas visi5kai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio isigijimo
savikaina yra: ndra

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis,
nustatytais 12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas". Ilgalaikiam materialiajam turtui
priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali verte yra ne
maZesnd nei 500 eury. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripaZistamas isigijimo savikaina, o

ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte suma,

apskaidiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikainos pridedant arba iS jos atimant
visas ilgalaikio materialiojo turto vertes pokydiq sumas ir atimant sukaupt4 nusidevejimo s'm*.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcing4 nusidevejimo
skaidiavimo metod4. Nudevimoji verte nuosekliai paskirstoma per vis4 naudingo tarnavimo laik4.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo normatyvai taikomi, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2009 m. birZelio 10 d. nutarimu Nr. 564, VSI Klaipedos psichikos
sveikatos centro vyriausiojo gydytojo 2009 m. gruodZio men. 31 d. isakymu Nr. v-19.

Ilgalaikio materialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

Transporto priemones - 9 m;

Baldai ir biuro iranga - l l m.;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 m.

{staigos veikloje naudojamas visi5kai nudevetas materialusis turtas, kurio isigijimo
savikaina yra: 92 340 eury, nusidevejimo suma 88 141 eury, likutine verte 4 199 eury.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas, perduotas pagal2020-10-31

panaudos sutarti Nr. J9-31 18.



Atsargos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis, nustatytais g

VSAFAS ,,Atsargos,,.

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina. Sudarant finansines
ataskaitas parodoma isigij imo savikaina.

Apskaidiuodana atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, atsargq savikain4, VS{ Klaipedos
psichikos sveikatos centras taiko ,,pirmas i - pirmas i5" (FIFO) atsargq ikainojimo budq.

Kai atsargos sunaudojamos, nura5omos ar perduodarnos, jq balansine verte pripaiistama
s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos. Atsargq sunaudojimas arba
pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo apskaitoje b[dq, kai
buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu, susijusi [kine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto
naudoti inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir
vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis nustatytais
17 -ajame vsAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai..,

Ilgalaikio finansinio turto istaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaikes investicijos;

- i5ankstiniai apmokejimai - 2 03g eury;

- per vienus metus gautinos sumos - gg 923 eurq;

- pinigai ir jq ekvivalentai -270 896 eury.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yrc ivertinamos isigijimo savikaina, o
finansinese ataskaitose rodomos, atemus nuvertejimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis,
nustatytais 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka
Siame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - Valstybes le5os:

Klaipedos miesto savivaldybes administracijaEs - 42 453 eury. (panaudota - 20 041eurq);

Lietuvos emocines paramos tarnybq asociacija - 27 6lleury, kurie skirti istatuose nustatytiems
tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti.
Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip parcmE gautqturt4, iskaitant isigyt4
uZ simbolini atlyginim4.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susiiusios sanaudos.



Gautos ir perduotos kitiems vieSojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos s4naudomis

nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vieSojo sektoriaus subjektams, maZinamos

gautos finansavimo sumos, registruoj amos finansavimo sumos (perduotos).

[sipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklemis, nustatytais 17

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 19 VSAFAS ,,Nuoma, finansine

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys".

[sipareigojimai yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius, atsiZvelgiant i numatom4

isipareigojimq ivykdymo laik4. {sipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turt4 ar

paslaugas istaiga prisiima isipareigojim4 atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiq skolq dalis, kuri tures buti sugr4Zinta per

ateinandius finansinius metus, perkeliama i trumpalaikiq isipareigojimq grupg. Trumpalaikiai

isipareigojimai yra tie, kuriuos istaiga tures ivykdyti per vienerius metus nuo finansines btikles

ataskaitos sudarymo datos.

Finansines nuomos (lizingo) Dkines operacijos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos

principais ir taisyklemis, kurios nurodytos 19 VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir

kitos turto perdavimo sutartys".

Atostoginiq kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems isipareigojimams.

Atostoginiq kaupimai apskaitomi, vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS ,,Su

darbo santykiais susijusios iSmokos".

Atostoginiq kaupimai darbuotojams - tai isipareigojimas suteikti apmokamas atostogas,

kuriomis jie nepasinaudojo per ataskaitini laikotarpi.

Sukaupta uZ kasmetines atostogas moketina suma apskaitoje registruojama kiekvienq metq

paskuting dien4 - t.y. gruodlio 3I d., ir sudaro 115 000 eury.

Atostoginiq kaupimai apskaidiuojami ir registruojami apskaitoje Sia tvarka:

- apskaidiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotq kasmetiniq kalendoriniq

atostogq dienq (i kalendoriniq dienq skaidiq turi briti iskaidiuotos ir papildomai suteikiamos

kasmetines atostogq dienos, (pvz., uZ darbo sta14ir pan.).

- i5mokq uZ kasmetines atostogas suma apskaidiuojama padauginus darbo dienq skaiiiq i5

darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo uZmokesdio (vidutinis darbo dienos darbo

uZmokestis skaidiuojamas i5 3 paskutiniq kalendoriniq menesiq, einandiq prie5 t4 menesi, uZ kuri

skaidiuojamos sukauptos i5mokos uZ kasmetines atostogas). Darbo dienos i5mokai uZ kasmetines

atostogas iSmoketi paskaidiuojamas padauginus nepanaudotq kalendoriniq atostogq dienq skaidiq i5

galiojandio metinio darbo dienq koeficiento esant penkiq (Se5iq) darbo dienq savaitei.

- nuo apskaidiuotos sukauptos moketinos uZ kasmetines atostogas sumos skaidiuojama

kauptina imokq Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.



Apskaidiavgs iSmokas uL kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia
nepanaudotq atostogq ataskait4 pagal darbuotojus. Vadovaujantis Siuo dokumentu, registruojama
apskaitoje sukaupta uZ kasmetines atostogas moketina suma.

Atostoginiq kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo imokas, skaidiuojamas

nuo apskaidiuoto darbo uzmokesdio ir imokas i Garantinifond4.

Tuo atveju,kaitrt fakti5kai darbuotojams suteiktas atostogas apskaidiuota didesne suma, negu
uZregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis irasas.
atitinkamai didinant s 4naudas ir i siparei goj imus.

Tuo atveju, kai uZ faktiSkai darbuotojams suteiktas atostogas apskaidiuota maZesne suma,

negu uZregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis

buhalterinis irasas, atitinkamai sumaZinant s4naudas ir isipareigojimus.
Finansavimo pajamos pripaZistamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir

taisyklemis nustatytais 20 VSAFAS,,Finansavimo sumos,,.

Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 - gautos finansavimo sumos

arba jq dalys pripaZistamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos s4naudos.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu momentu, kaip ir s4naudos, (arba ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje visai s4naudq sumai).

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajarr, ilgalaikiam materialiajam turtui isigyti,
pripaZistamos finansavimo paj amomis :

- registruojant turto nusidevejim q (amortizacijq) :

- registruoj ant turto nuvertej im4;

- registruojant turto pardavim4 ar perleidim4 ne vie5ojo sektoriaus subjektams;

- nuraSant sugadint4 ar del kitq prieZasdiq netinkam4 naudoti turt4 i s4naudas.

Finansavimo sumos atsargoms isigyti pripaZistamos finansavimo pajamomis :

- perdavus rikini inventoriq naudoti veikloje;

- sunaudojus medZiagas ir Zaliavas veikloje;

- pardavus atsargas;

- atsargoms nuvertejus;

- nuraSius pripaZintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti pripaZistamos finansavimo pajamomis,

kurios lygios turetq s4naudq sumai, t4patimenesi (ketvirti), kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos maZinamos, kai registruojamas nura5yto ilgalaikio materialiojo turto

i5montuotq daliq pajamavimas i atsargas.

Pagrindines veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklemis nustatytais 10 VSAFAS ,,Kitos pajamos,..



Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uzdirbamos, t. y. kuri suteikiamos
medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4,
kai galima patikimai nustatyti pajamq sum4 ir kai galima patikimai nustatyti su pajamq uZdirbimu
susijusias s4naudas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. pajamomis
nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos surnos, kadangi tai nera istaigos ga'nama
ekonomine nauda.

Pagrindines veiklos kitos pajamos

TLK uZdirbtos pajamos

Specialiosios lesos:

- I 031 065 eury;

19 463 eury.

Finansine ir investicine veikla apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis
nustatytais 6 VSAFAS ,,Finansines ir investicines veikla pajamos ir s4naudos,,

Finansines ir investicines veiklos pajamos (vMI 2%) -24r eur4;

Finansines ir investicines veiklos s4naudos (Palukanq sqnaudos) - g26eurai.

Viso: -585eurai.

S4naudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis nustafytais 11
VSAFAS ,,S4naudos.,.

s4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
iSleidimo laik4' Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq islaidq neimanoma tiesiogiai
susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo padarytos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq suma.

Turto nuvertejimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklemis nustatytais 8 VSAFAS ,,Atsargos", 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" ir 22 VSAFAS ,,Turto nuvertejimas,..

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo pozymius. Sudarydama
finansiniq ataskaitq rinkini, istaiga nustato, ar yraturto nuvertejimo pozymiq..Jeigu yra vidiniq ar
isoriniq nuvertejimo pozymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte ir palyginama su turto balansine
verte.

III. AISKINAMOJO N.q.STO PASTABOS
Aiskinamojo raSto pastabas sudaro lenteles ir tekstine informacija, kuriomis paaiSkinami

reiksmingi finansiniq ataskaitq straipsniai. Visos ai5kinamojo raSto pastabos numeruojamos eilds



tvarka' Tas pats aiskinamojo rasto pastabos numeris nurodomas prie finansiniq ataskaitq straipsnio,
kurijis paaiskina' AiSkinamojo rasto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansines
ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau _ NT):

Informacija, apie NT balansinds vertes pagalNT grupes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi
pagal I I standarto I priede nustatyt4 fo*4, pateikta aiskinamojo rasto priede Nr. 1.

{staigos veikloje naudojamas Sis NT:

0,00 eury - isigijimo savikaina;

0,00 eurq - nematerialaus turto nusidevejimas;

0,00 eurq - likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyti reiksmingi NT nuvertejimo poZymiai.
NT, finansiniu ataskaitiniu laikotarpiu visiskai amortizuotas.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau _ IMT):

Informacija, apie IMT balansines vertes pagalilgalaikio materialiojo turto grupes
pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal 12 standarto l priede nustatytE form4, pateikta
ai5kinamojo raSto priede Nr. 2.

{staigos veikloje naudojamas Sis IMT:
| 134 897 eurq - isigijimo savikaina metq pradZioje;

16 548 eury - isigytas turtas per ataskaitini laikotarpi;

9 138 eury - nuraSyta ,,Baldai ir biuro iranga,,;

| 142 307 eury - isigijimo savikaina metq pabaigoje;

448 288 eury - ilgalaikio materialaus turto nusidevejimas metq pradZiai:

6 244 eurq - apskaidiuota nusidevejimo suma per ataskaitini laikotarpi;
72 941eurq - nusidevejimas (pastatai);

5 960 eurq - nura5ytas turto nusidevejimas;

52r 5r3 eurq - nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

620 794 eurq - ilgalaikio materialaus turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
IMT, kuris yta visiSkai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo ar

pasigaminimo savikaina - 92340 eurq.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje nera.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nera.

2. Ilgalaikis finansinis turtas _ nera.

3. Atsargos.



Informacija apie balansing atsargq vertg pagal atsargq grupes rodoma pagal g standarto 1
priede pateikt4 form4 - ai5kinamojo ra5to priedas Nr. 3.

Ataskaitiniq metq pabaigoje atsargq likudio verte iki grynosios realizavimo vertes sumazinta
nebuvo, nes jq balansine verte nevirsijo bDsimos ekonomin€s naudos, tas atsargas sunaudojus.

4' Gautinos sumos ir i5ankstiniai apmokejimai, trumpalaikes investicijos.
Informacij4 apie iSankstinius apmokejimus rodoma naudojant form4, pagal d standarto 6

priede - ai5kinamojo ra5to priedas Nr. 4.

fstaiga pateikia informacij4 apie per vienus metus gautinq sumq isigijimo savikain4,
nuvertejim4 ir balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 naudodama formE, pateikt4
17 standarto 7 priede - aiSkinamojo raSto priedas Nr. 5.

fstaiga neturi gautinq sumq' kurioms per ataskaitini laikotarpi buvo pripazintas nuvertejimas.
Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal17 standarto g priede nurodyt4 form* -

ai5kinamojo raSto priedas Nr. 6.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo

ataskaitini laikotarpi yra rodoma 20

priedas Nr. 7.

Finansines ir investicinds veikos pajamos ir s4naudos pagal6 vsAFAS 4 priedas pateiktas
formas - ai5kinamojo ra5to priedas Nr. g.

6. Isipareigojimai.

Informacija apie finansinius isipareigojimus ir apie jq pokyti per ataskaitini laikotarpi rodoma
naudojant form4, pateikt4 77 standarto 12 priede - aiskinamojo ra5to priedas Nr. 9.

Informacija apie gryn4ji turta pateikta grynojo turto pokydiq ataskaitoje pagal 4 vsAFAS
nustatytus reikalavimus.

7. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultaq ataskaitoje pateikta pagal 20
VSAFAS nustatytus reikalavimus.

valstybes lesos: Klaipedos mesto savivaldybes administracijaEs - 42453 eury (panaudota-
20 041eury. Kitq finansavimo Saltiniq _27 611 eunl.

8. Kitos pagrindines veiklos pajamos

veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Pagrindines veiklos kitos pajamos.. rodomos visos
pajamos uZ teikiamas medicinos paslaugas tikrqja verte.

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugq pardavimo pajamq sum4 sudard:
pajamos uZ suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Klaipedos Teritorine ligoniq kasa -

I 031 065 euru.

sumas: pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

VSAFAS 4 priedas pateiktas formas - ai5kinamoio raSto



pajamos uz suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka ivairtis fizin
- 19 463 eurq;

pajamos uZ suteiktas Narkotiniq ir psichotropiniq medfliag4 Laros
paslaugas mobilaus kabineto, kurias apmoka Klaipedos miesto savivaldybe - 3

pajamos uZ suteiktas Narkotiniq ir psichotropiniq medziagq Zalos
paslaugas, stacionaraus kabineto veikla, kurias apmoka Klaipedos miesto
eurq;

pajamos uZ suteiktas psichologines anonimines pagalbos paslaugq
kurias apmoka Klaipedos miesto savivaldyb e _ 41600 euru.

Pajamos uZ socialiniq darbuotoiq suteiktas paslaugas ,,Asmens

priimti kasdienius sprendimus savarankiskai ar naudojantis pagalba
i5vadq rengimas ir atstovavimas teisme" _ 12 gg0 euru.

IS viso: 114 480 eurq.

UZ komunalines paslaugas - 17 574 eurq

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos paj
standarto 2 pfiedepateikt4 form4 - aiskinamojo rasto priedas Nr. r0.

9. S4naudos.

Ataskaitinio laikotarpio s?naudos ir iq struktrira yra rodomos veiklos
ivertintos tilcr q a verte.

Informacij a apie ataskaitiniais metais padaryt4s4naudq reiksmingas sumas
darbo uZmokesdio - I 059 495 eury ir sociarinio draudimo sanaudos -

s4rase nurodytiems darbuotojams, is viso sudar o | 079 9g6 euru:
10. Su darbo santykiais susijusios i5mokos.

Informacija apie su darbo santykiais susijusias ismokas yru pateikta
nustatytus reikalavimus.

vidutinis per ataskaitini laikotarpi darbuotoiq skaidius 43. praejusio

darbuotojq skaidius buvo 4l .

Asmenq, kurie teike paslaugas ir atliko darbus pagalkitas nei darbo
prasme atitinkandias darbo santykiq esmg, kaip nustatyta 24 vsAFAS. skaidi
laikotarpio pradLioje ir pabaigoje 20.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji finansininke
Irena Vaitkiene

gebejimo

konkredio

ir jur:idiniai asmenvs

nnmo programos

ivaldybe - 30 000

zavimo paslaugas,

nti savimi ir

srityje vertinimas,

rodoma pagal l0

ataskaitoje,

21 201 eury etatq

24 VSAFAS

io laikotarpio

savo ekonomine

20 ataskaitinio

ras Slatvickis
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