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vie5osios istaigos IKLAIPEDOS psICHIKos svEIKATos CENTRAS

2020 mett4 AISKn{AMASIS RASTAS

2020m. sausio 3l dl.

Klaipeda

I. BENDROJI DALIS

Vie5oji istaiga KlaLipedos Psichikos sveikatos centras yra Lietuvos nacionalines sveikatos

sistemos i5 Klaipedos r;avivaldybes turto ir lesq isteigta vie5oji asmens sveikatos prieZiuros ne

pelno siekianti istaiga, terikianti sveikatos prieZiuros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligoniq

kasa ir kitais uZsakovais.

fstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos prieZiiiros istaigq, Viesqjq

istaigq, Sveikatos draudirno ir kt. istatymais bei teises aktais, o taip pat istatais. VSI Klaipedos pSC

istatai patvirtinti 1999 m, rugsejo men. 30 d. {staiga Klaipedos PSC iregistruota Valstybes imones
Registry centre 1999 m. gruodZio men. 14 dien4, jos kodas 141879453 [staigos iikiniai metai

sutampa su kalendoriniail;.

fstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti vie5oji istaiga, turinti iikini, finansini,

organizacini ir teisini savaranki5kum4, savo antspaud4, firmini Lenkl4, sqskaitas banke. [staigos
buveine yra Galinio Pylirno g-ve 3, Klaipeda. {staiga yra ribotos turtines atsakomybes. pagal savo

prievoles atsako savo turtu. [staigos veikla neterminuota.

Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojq sveikat4, maZinti jq
sergamum4, kokybiSkai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant lvykdyti veiklos

tikslus, istaiga teikia pimrinio lygio ambulatorines sveikatos prieZiuros paslaugas.

Pagrindines veiklor; pajamas sudaro pajamos uZ teikiamas medicinos paslaugas pagal su

Teritorine ligoniq kasa i5 anksto pasira5ytas sutartis, dalis pajamq gaunama uZ medicinos paslaugas,

apmokamas atskiry fizinLiq bei juridiniq asmenq. Be pagrindines veiklos VS{ Klaipedos pSC

ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos. Detali informacija

pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Banko rekvizitai:

A/s LT89 7300 0100 0230 6181, LT73 7300 0100 02307148 ,LT52 7300 0100 0230704r"
LT59 4010 0423 0144 101 I,LT64 7010 8000 0270 0410.

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitinius metus buvo - 41 darbuotojas, iS jq: gydytojq - 9,

kiti specialistai su auk5tucrju - 14, slaugytojq - 7,kiti darbuotojai su spec. viduriniu i5silavinimu - 5,

kito personalo - 6, ir 20 pagal projekt4 dirbandiq.



Ataskaitiniu laikotarpiu uL {staigos veikl4 buvo atsakingas Vyriausiasis gydytojas

Aleksandras Slatvickis, vyriausioji finansininke Irena vaitkiene.

VSf Klaipedos PSC neturi kontroliuojamq, asocijuotq ir kitq subjektq, filialq ar kitq panaSirl

struktDriniq vienetq.

Nuo 2010 m. sausio 0l d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos i:r

finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS). Finansiniq ataskaitq rinkinys uZ ataskaitin[

laikotarpi nuo 2020 01 01 d. iki 2020 12 3l d. sudarytas vadovaujantis200T m. birZelio 26 d.

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu Nr. X-1212 rinkinyje pateikta

lyginamoji informacija, del pasikeitusiq jos formavimo nuostatq, taip kaip yra numatyta Sicr

istatymo baigiamosiose nuostatose.

fstaigoje buhalterine apskaita tvarkoma kompiuterizuotai,naudojant ,,PRAGMA 4"

buhaltering programq.

II. APSKAITOS POLITIKA

2020 metais VSf tvarkydama buhaltering apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkinl
vadovavosi Siais teises aktais, iskaitant ir jq pakeitimus:

1 . Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu.

2. Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu.

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

4. Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymu.

5. Lietuvos Respublikos viesqjr4 sveikatos prieZiflros istaigq istatymu.

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

Inventorizacij os taisyklemis.

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

Kasos darbo organizavimo ir kasos operaciiq 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 virsenybes pries form4.

Remiantis minetais teises aktais yra parengta ir Vyriausiojo gydytojo isakymu Nr. V-20 2009

m. gruodZio men. 31 d. patvirtinta apskaitos politika, kuri isigaliojo nuo 2010 m. sausio 0l d.

Per ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyti ir keidiami apskaitos politikos apskaitiniai

iverdiai.

Per ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyta esminiq klaidq, kurios buvo padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq fi nansinese ataskaito se.



Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisykldmis,
nustatytais 13 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas". Nematerialus turtas apskaitoje pripaZistamar;

isigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutine verte - surna,
apskaidiuojama prie nematerialiojo turto isigijimo savikainos pridedant arba iS jos atimant visas
nematerialiojo turto vertes pokydiq sumas ir atimant sukaupt4 amortizacijos sumE. Nematerialioj.
turto amortizacija skaidiuojama taikant tiesiogiai proporcing 4 amortizacrjos skaidiavimo metod4.

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai - patvirtinti Lietuvos Respublikosr
Vyriausybes 2009 m. birZelio 10 d. nutarimuNr.564 ir201408 l8 isakymuNr.V-g75 pakeitimu.

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

maZesne nei 300 eury. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripaZistamas isigijimo savikaina, o

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

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

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 pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2009 m. birZelio 10 d. nutarim4Nr.564,2009 m. gruodZio men.3l d. vadovaujantis

ryriausiojo gydytojo isakymu Nr. v-19 ir 2014 0g 1g isakymu Nr.v-g75 pakeitimu.

Ilgalaikio materialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

Transporto priemones: 9 m;

Baldai ir biuro iranga: l l m.;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas: 5 m.

fstaigos veikloje naudojamas visiSkai nudevetas Sis materialusis turtas, kurio isigijimo
savikaina yra: 92 260 eury ,nusidevejimo suma 92 013 eury, likutine verte 4 247 eury.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas 2020-10-31d. perduotas pagal

sutarti Nr.J9-31 18 ,,Turto patikejimo sutartis..

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis, nustatytais g

VSAFAS ,,Atsargos".



Pirminio pripaZinirno metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina. Sudarant finansines
ataskaitas parodoma isigijimo savikaina.

Apskaidiuodama allsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, atsargq savikain4, VSf Klaipedos
PSC taiko ,,pirmas i - pirmas is" (FIFO) atsargq ikainojimo bud4.

Kai atsargos sunaudojamos, nura5omos ar perduodarnos, jq balansine verte pripaZistama
sqnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos. Atsargq sunaudojimas arba
pardavimas apskaitoje r:egistruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo apskaitoje bud4, kai
buhalterineje apskaitoje rregistruojama kiekviena su atsargrtr sunaudojimu, susijusi rlkine operacija.

Prie atsargq priskiiriamas neatiduotas naudoti ukinis, medicinos ir kt. inve'torius. Atiduoto
naudoti inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine fu

vertind apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis nustatytais
17 -ajarne v SAFAS,,Finansini s turtas ir fi nansiniai i siparei goj imai...

Ilgalaikio finansinio turto istaiga neturi.

Prie trumpalaikio thnansinio turto priski riama:

- trumpalaikes invr:sticijos;

- i5ankstiniai apmokejimai - 345 eurq;

- per vienus metus gautinos sumos _ g7 755 eury;

- pinigai ir jq ekvirialentai -255 0g0 eury.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina, o
finansinese ataskaitose roclomos atemus nuvertej imo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.

Finansavimo surnos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis
nustatytais 2OVSAFAS ,,Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka
Siame VSAFAS nustatytusi kriterijus.

Finansavimo sumos - Valstybes le5os :Klaipedos m. savivaldybes administracija - 4 453
eurq, ES - 25 234 eury.Viso:2g 687 eury. Lietuvos telefoniniq psichologines pagalbos tarnybos
asociacijos - t8 858 eun+, LMr AIDS paveiktq motery bei artimqjq asociacija 1 eury, VSf
Laisves TV-70 eury, Klailledos Rotary klubas ADITE - 900 eury. Viso: Ig B2g eury, kurie skirti

istatuose nustatytiems tilislams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms

igyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paran4 gaut4 turtq,,

iskaitant isigyt4 uZ simbolini atlyginim4.



Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba iq
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo

dalis pripaZistamos

sumomis susijusios
s4naudos.

Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos s4naudomis
nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams, maZinamos
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

fsipareigojimai 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 numatomE

isipareigojimq ivykdymo laik4. {sipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus fixtq 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 grupQ. Trumpalaikiai

isipareigojimai yra tie, kwiuos istaiga tures ivykdyti per vienerius metus nuo finansines btikles
ataskaitos sudarymo datos.

Finansinds nuomos (lizingo) Dkines operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos
principais ir taisyklemis kurios nurodytos 19 VSAFAS ,,Nuoma, finansind 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 i5mokos.,.

Atostoginiq kaupimai darbuotojams - tai isipareigojimas suteikti apmokamas atostogas,

kuriomi s j ie nepasinaudoj o ataskaitini laikotarpi.

Sukaupta uZ kasmetines atostogas moketina suma apskaitoje registruojama kiekvienq metq
paskuting dien4 - t.y. gruodhio 3l d. sudaro 115 000 eurq.

Atostoginiq kaupimai apskaidiuojami ir registruojami apskaitoje Sia tvarka:

- apskaidiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotq kasmetiniq kalendoriniq
atostogq dienq (i kalendoriniq dienq skaidiq turi buti iskaidiuotos ir papildomai suteikiamos
kasmetines atostogq dienos, (pvt., uZ darbo staL1 ir pan.).

- iSmokq uZ kasmetines atostogas suma apskaidiuojama padauginus darbo dienq skaidiq iS
darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo uZmokesdio (vidutinis darbo dienos darbo
uZmokestis skaidiuojamas i5 3 paskutiniq kalendoriniq menesiq, einanditl pries tE menesi, uZ kuri
skaidiuojamos sukauptos i5mokos uZ kasmetines atostogas). Darbo dienos i5mokai uZ kasmetines



atostogas ismoketi paskaidiuojamas padauginus nepanaudotq kalendoriniq atostogq dienq skaidiq iS

galiojandio metinio darbo dienq koeficiento esant penkiq (sesiq) darbo dienq savaitei.
- nuo apskaidiuotos sukauptos moketinos uZ kasmetines atostogas sumos skaidiuojama

kauptina imokq valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Apskaidiavgs i5mokas ui' 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,kaiul fakti5kai darbuotojams suteiktas atostogas apskaidiuota didesne suma, negu
uZregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis ira5as,
atitinkamai didinant sqnaudas ir isipareigoj imus.

Tuo atveju, kai ui' fakti5kai darbuotojams suteiktas atostogas apskaidiuota maZesne suma,
negu uZregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis
buhalterinis irasas, atitinkamai sumaZinant s4naudas ir isipareigojimus.

x'inansavimo pajamos pripaZistamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklemis nustatytais 20 VSAFAS,,Finansavimo sumos,,.

Finansavimo pajamos pripaZistarnos 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 nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui isigyti,
pripaZistamos finansavimo paj amomis :

- registruojant turto nusidevejim q (amortizacrjq) ;

- registruojant turto nuvertej im4;

- registruojant turto pardavim4 ar perleidim4 ne vie5ojo sektoriaus subjektams;

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

Finansavimo sumos atsargoms isigyti pripaZistamos finansavimo pajamomis :

- perdavus [kini inventoriq naudoti veikloje;

- sunaudojus medZiagas ir Zaliavas veikloje;

- pardavus atsargas;

- atsargoms nuvertejus;

- nura5ius pripaZintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.



Finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti pripaZistamos finansavimo pajamomis,

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

Finansavimo pajamos maZinamos, kai registruojamas nuraSyto ilgalaikio materialiojo hrrto

i5montuotq daliq pajamavimas i atsargas.

Pagrindin6s 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 trediqiq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai nera istaigos gagnama

ekonomine nauda.

Pagrindines veiklos kitos pajamos

TLK uZdirbtos pajamos - 989 282 eury;

TLK i5duotus kompensuojamus vaistq pasus - 14 eury;

Viso: - 989 296 eury;

Specialiosios leSos: - 16 823 eury.

Finansind ir investicind veikla apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklemis nustatylais 6 VSAFAS ,,Finansinds ir investicines veikla pajamos ir s4naudos,,

Finansines ir investicines veiklos pajamo (vMI 2%) - 1g5 eurai;

Finansines ir investicines veiklos s4naudos (Paltikanq s4naudos) - 348 eurai.

Viso: -163eurai.

S4naudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklemis nustatytais 11

VSAFAS ,,S4naudos".

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikry pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaidos pripazistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo padarytos.

S4naudq dydis ivertinamas sumokdta arba moketina pinigq suma.



Turto nuvertdjimas 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 yra turto nuvertejimo pozymiq. Jeigu

yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo pozymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte ir palyginama su

turto balansine verte.

AISKINAMOJO RASTO PAsTABos

AiSkinamojo ra5to pastabas sudaro lenteles ir tekstine informacija, kuriomis paaiSkinami

reik5mingi finansiniq ataskaitq straipsniai. Visos ai5kinamojo ra5to pastabos numeruojamos eiles

tvarka. Tas pats ai5kinamojo ra5to pastabos numeris nurodomas prie finansiniq ataskaiq straipsnio,

kurijis paai5kina, AiSkinamojo raSto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansines

ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansines vertes pagal NI grupes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pagal 1 I standarto 1 priede nustatyt4 form4, pateikta ai5kinamojo ra5to priede Nr.1.

[staigos veikloje naudojamas Sis NT:

0,00 eury - isigijimo savikaina;

0,00 eury - nematerialaus turto nusidevejimas;

0,00 eurq - likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyti reik5mingi NT nuvertejimo pozymiai.

NT, finansiniu ataskaitiniu laikotarpiu visi5kai amortizuotas.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes

pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal 12 standarto I priede nustatyt4 form4, pateikta

ai5kinamojo raSto priede Nr.2.

radLioje;

nilaikotarpi;

iranga".

ivaldybes administracijos(Pastatai)

abaigoje;

nusidevej imas metq pr adLiai:

suma per ataskaitin! laikotarpi;



345 990eury - nusidevejimas gautas iS Klaipedos m savivaldybes administracijos(pastatai)

(6 175) eury - nura5ytas turto nusidevejimas;

448 288 eurq - nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

686 609 eurq - ilgalaikio materialaus turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

IMT, kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo ar

pasigaminimo savikaina - 92 260 eurq.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje nera.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nera.

2. Ilgalaikis finansinis turtas - n6ra.

3. Atsargos

Informacija apie balansing atsargq vertg pagal atsargq grupes rodoma pagal8 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 nevir5ijo bDsimos ekonomines naudos, tas atsargas sunaudojus.

4. Gautinos sumos ir i5ankstiniai apmokdjimai, trumpalaik6s investicijos.

Informacij4 apie iSankstinius apmokejimus rodoma naudojant form4, pagal6 standarto 6

priede - ai5kinamojo raSto priedas Nr.4.

[staiga pateikia informacij4 apie per vienus metus gautinq sumq isigijimo savikain4,

nuvertejim4 ir balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 naudodama form4, pateikt4

17 standarto 7 priede - ai5kinamojo raSto priedas Nr.5.

fstaiga neturi gautinq sumq, kurioms per ataskaitini laikotarpi buvo pripaZintas nuvertejimas.

Informacija apie truimus pinigus pateikiama pagal17 standarto 8 priede nurodyt4 form4 -
ai5kinamojo ra5to priedas Nr.6.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

ataskaitini laikotarpiyra rodoma 20 VSAFAS 4 priedas pateiktas formas - aiSkinamojo ra5to priedas

Nr.7.

Finansines ir investicines veikos pajamos ir s4naudos pagal6 VSAFAS 4 priedas pateiktas

formas -aiSkinamojo ra5to priedas Nr.8,

6. [sipareigojimai

Informacija apie finansinius isipareigojimus ir apie jq pokyti per ataskaitini laikotarpi rodoma

nandojant form4, pateikt4 17 standarto 12 priede - ai5kinamojo ra$to priedas Nr.9.

Informacija apie gryn4ii turt4 pateikta grynojo turto pokydiq ataskaitoje pagal 4 VSAFAS
nustaty tus reikalavirnus.



7, Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatq ataskaitoje pateikta pagal 20

VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Valstybes biudZeto - 4 453 eury. I5 ES - 25 234 eury. Kitq finansavimo Saltiniq -
19 848eury.

8. Kitos pagrindinds 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 sudare:

pajamos uZ suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Klaipedos Teritorine ligoniq kasa -

989 282 eurq, KVP i5davimas - 14 eury .Viso ataskaitiniais metais - 989 296 eury;

pajamos uZ suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka ivairus fiziniai ir juridiniai asmenys

- 16 823 eury;

pajamos uZ suteiktas Narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq 1alos maLinimo programos

paslaugas mobilaus kabineto, kurias apmoka Klaipedos miesto savivaldyb e - 28 632 eury;

pajamos uZ suteiktas Narkotiniq ir psichotropinitl medZiagq ialos malinimo programos

paslaugas, stacionaraus kabineto veikla, kurias apmoka Klaipedos miesto savivaldyb e - 28 633eury;

pajamos uZ suteiktas psichologinds anonimines pagalbos paslaugq orgarizavimo paslaugas,

kurias apmoka Klaipedos miesto savivaldybe -37 200 eury.

Pajamos uZ socialiniq darbuotojq suteiktas paslaugas "Asmens gebejimo pasiriipinti savimi ir
priimti kasdienius sprendimus savarankiSkai ar naudojantis pagalba konkredioje srityje vertinimas,

i5vadq rengimas ir atstovavimas teisme" -10 320eurq.

Viso :104 785 eury

UZ komunalines paslaugas -15 539 eurq

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10

standarto 2 priede pateiktq form4 - ai5kinamojo ra5to priedas Nr.10.

9. S4naudos

Ataskaitinio laikotarpio s4naudos il jq struktura yra rodomos veiklos rezultatq ataskaitoje,

ivertintos tikrqia verte.

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytq s4naudq reikSmingas sumas :

darbo uZmokesdio - 987 75leurq ir socialinio draudimo s4naudos- 20 100 eurq etatq sqraSe

nurodytiems darbuotojams ,atostogq kaupiniai -25 000eurq, viso sudaro I 032 851 eury;

10. Su darbo santykiais susijusios i5mokos



Informacija apie su darbo santykiais susijusias i5mokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS

nustat5rtus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitiai laikotarpi darbuotojq skaidius 41. Praejusio ataskaitinio lailiotarpio

darbuotojq skaidius 4l .

Asmenq, kurie teike paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekdnomine

prasme atitinkandias darbo santykiq esmg, kaip nustatyta 24 VSAFAS, skaidius 20 atpdkaitinio

laikotarpio pradhioje ir pabaigoje 20.

Vyriausiasis gydytoj as Aleksandras S latvickis

Vyriausioj i fi nansininke Irena Vaitkiene



REVIZIJOS AKTAS
Del Vie5osios istaitr;os Klaipedos psichikos sveikatos centro 2020 metweiklos

2021m. kovo l0 d., Klaipeda

04 d. sprendimu Nr. 42,
I savivaldybes vie5qjq sve
i revizoriaus skyrimo,, at

Patikrinimas pradetas 2021 03 0g d. ir baigtas 2021 03 l0 d.
Atlikta 2020 gruodlio 3l d. bDklei metines finansines ataskaitos, tai yra, finansinesbiikles ataskaita, veiklos re:zultatq ataskaita, grynojo turto pokydiq ataskaita, pinigq srautqataskaita, bei ai5kinamasis raStas.
1999 m' rugsejo men. 30 d. Klaipedos miesto valdybos sprendimu Nr. 423 lregistruota1999 m' gruodZio men. l4 d. viesoji lstaiga klaipedos psichikos sveilatos centras (toliau Centras).
Centro steigejas yra Klaipedos miesto taryba.

kodas - 141879453. vsl Klaipedos psichikos sveikatos centras yrasavarankisk ,i istaiga.Turi savo antspaud4, s4skaitas banke,taiyra;
0230 7041- Specialiqjq lesq

Lr8e 7300 0,00 3;33 Ziti _;iffi:flHl.ff"1;il?audimo 
resq

LT59 4010 0423 01441011 _ _ ,,,, _ 
;s

LT64 7010 8000 0270 0410 _ _ ,, _ ,;
Pagrindinis centro veiklos tikslas:

kitiems asmenims, tiekti specializuot4 ir kvalifik
Centras savo veikloje vadovaujasi

Sveikatos draudimo,Vie5qiq israigq ir kitaiJ !st
Isteigus cent.r4, Klaipedos miesto valdybos lggg ll I I d. sprendimu Nr. 476 irvelesniais sprendimais pa6;al panaud4 perduotas ilgaiaikis turtas balansine verte uz 99g l l4 eury.2020 gruodZio 3ld. patikr:jimo teise perduotas ilfalaikis turtas balansine verte 100g345 eury,nusidevejimas 345 990 euru
5 i s turtus apsl<aitc,mas balansinej e s4skaitoj e.

ipedos miesto gyventojus . 2020 metams Centras
sudare sutarti "Ddl asmens sveikatos prieZitiros
apmokejimo". pagal Si4 sutarti Centras ir TLK

ekvien4 menesi TLK i5raSoma saskaita_faktDra.

enq.
rmines
kurios

medZiagq Zalos maZinimo programa,, (stacionarau

onkredioje srityje vertinimas, iSvadq rengimas ir

Gautos finansavimo leSos:
Valstybes le5q:
Klaipedos miesrro savivaldybes administracija- 4 453 eurv.



Europos leSq - 25234 eury. Viso ,'rrUr, 
"u*,I5 kitq finansavimo Saltiniu:

Lietuvos telefon pagalbos tTlV!! asociacija _ lg g5g eury, IV irAIDS paveiktq moterq bei - l eury, v!1 taisves rv - 70 eury, KraipedosRotary Klubas ADITE - 900 eu euru.

LeSq Saltiniai

centras 2020 metais deklaravo pajamas ir s4naudas:
Viso pajam\_ | 176162 euru:
Viso i5laidq - 1 t67 g6g euru.
2020 finansiniais

sveikatos paslaugas iS TLK 
'Z< 

rirmines ambulatorines asmens

medicinines paslaugas uZdirbo vP - 14'00 eury' UZ mokamas

spalio 23d. Kl;ipJdos miest. s 
ugq ikainiai patvirtinti 2020 m.

piofilaktiniq puii['ini,nq", 2000 m. geguZes 3td. Sveikato, upruujo:?il1|.'.,|J:5fi-rili;Kr:?i]
veikatos tikrinimq", 1999 m. rier os 30d. Lietuvos Respubrikos

isaky.lu Nr.357 del ,,Mokamq asmens sveikatos pri.ZiUro,
savivaldybes asmens sveikatos prieZitiros istaigose., (s4rasas ir
,,Specialiqiq lesq" s4skaitoje. Komunariniq pairaugq'-' l5 539eury.

2020 m' sudaryta s avivaldybes sveikatos apsaugos skyriumisudaryta sutartis ddl "Paguodos tel medLiigr4 Lalos maLinimo,, 94 465 eury.sios le5os panaudotos pilnam d rrb sdiui ir socialinio draudimo lmokoms beikitoms iSlaidoms padengti. Socialiniq darbuotojq suteiktas paslaugas ,,Asmens gebejimopasirtipinti savimi ir priimtii kasdienius sprendiirus ruuurun.iskai ar naudojantis pagalbakonkredioje srityje vertinimas, isvadq rengimas ir atstovavimas teisme,,- l0 320 eury. Viso: 104785 eurq.
49 535eurq.- gauta parama, ,,Sumos pagal pavedimus,, bankos4skaitoje. Sios le5os apskaitom-os 7 pajamq ir sqskaitose.
185,00 eu1U. 

i5 
VMl2% gyven esdio parama.

Siais ataskaitiniais metaisl-kaupimo principu, vedama uZdirbtq lesq apskaita, Metqpabaigoje Sios s4skaitos uZdaromos.

2020 metq finansinds bukl6s ataskaita

| 029 873 eurq - i5 viso ilgalaikio ir trumpalaikio turto:
686 609 eurq - ilgalaikis turtas likutine verte,
343 264 eurq - trumpalaikis turtas, iS jq:

84 eurq -- medZiagos ir Zaliavos,
345 eurq - i5ankstiniai apmokejimai,

87 755 eurq - per vienus metus gautinos sumos, iS jq:
83 286 eurq - Klaipedos TLK isiskolinimas,

1 009 eurq - iS mokamq medicinos paslaugq,
891 eury - nuvertejimo ir nuraSytl+ sumr+,

2 569 eury - komunalines paslaugos,
255 080 eury - pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigai.
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1029 873 eurq - i5 viso finansavimo sumq, isipareigojimr;, grynojo turto:
123 991 e,ure - isipareigojimai, i5 iq:

8 844 eurq - tiekejams moketinos sumos,

147 eurq- moketinos socialines i5mokos,
115 000 eure - su darbo santykiais susijg isipareigojimai,
243 527 e,urQ - grynasis turtas, i5 jq:

483 e,urq - dalininkq kapitalas,
8 l6l rourq - einamqjq metq pervirSis,

234 883 eurLl - ankstesniq metq pervirSis.

Veiklos rezultatq ataskaita

2020 finansiniais metais uZdirbtos leSos, pagal sudaryt4 sutarti su Klaipedos
TLK, Klaipedos miesto savivaldybe, bei kitq juridiniq ir fiziniq asmenq pajamos:

PagrindinOs veiklos pajamos - | 176162 eurq, i5 jq:
TLK pajamos - 989 282 eury,
Spec. le5q (mokamos medc. paslaugas) - 16 823 eurq,
Savivaldybes biudZeto - 104 785 eury,
Komunalirriq paslaugq - 15 539 eury,
Kitos pajamos (KVP) - 14 eurq.
Finansavimo pajamos - 49 535 eurq, i5 jg:
Europos le5q - 25 234 eurq,
Valstybes biudZeto - 4 453 eury,
Kitq finanrsavimo Saltiniq - 19 848 eurq.
Pagrind inLes veiklos s4naudos
I 167 838 ,eunl ir panaudotos sekaniiai:
I 032 851 eury - darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo imokoms,

23 249 eun+ - komunalinems paslaugoms (ap5ildymui, ap5vietimui, kt.),
I 832 eury - transporto iSlaikymui,
4 288 eurq - ilgalaikio turto nusidevejimas,

I l l eurq - nuvertejimo s4naudos,
535 eurq - finansavimo i5laidq (medikamentq ir DU),

29 566 eunl - atsargq i5laidos,
493 eurq - komandiruotems,

4 090 eurq - kvalifikacijos kelimo kursams,
21823 eurq - kitq paslaugq.

8 324 eurq - Pagrindines veiklos pervirSis ar deficitas.
I eury - Finansines investicines veiklos pajamos

348 eury - Finansines investicines veiklos s4naudos (banko mokesdiai)
163 eury - Pagrindines veiklos pervir5is ar deficitas.

8 161 eurq - Grynasis pervir5is (deficitas).
243 527 eury - Sukauptas pervir5is ar deficitas.

2020 mett4centro vidutinis s4ra5inis darbuotojq skaidius - 41

Ilgalaikis turtas

2020 12 3l dienai Finansines biikles ataskaitoje likutine verte rodoma 0,00 eurq

ilgalaikio nematerialaus turto (INT). Finansines bflkles ataskaitoje rodoma INT likutine 0,00 eurq
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verte atitinka tikr4j4 turto vertg. Sis turtas apskaitomas tiesioginiu metodu. {sakymu
Nr.VT-l 2019 m. liepos men.3ld.patvirtinti atsakingi darbuotojai pasira5yti "Turto ivedimo i
eksploatacij q", aktq.

2020 12 3l dienai Finansines bDkles ataskaitoje likutine verte rodoma ilgalaikio
materialaus turto (IMT) 686 609 eurq. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta
reik5mingq IMT nuverte.iimo pozymiq. Finansines bukles ataskaitoje rodoma IMT likutine verte
atitinka tikrqia turto vertq.

2014 m. gruodZio 15 d. centro vyriausiojo gydytojo isakymu Nr.V-54 patvirtinta
ilgalaikio materialaus turrto ivedimo i eksploatacij4 suma 300,00 eurq . Sis turtas apskaitomas
tiesioginiu metodu. [sakymu Nr.VT-l 2019 m.liepos men. 3ld. patvirtinti atsakingi darbuotojai
pasira5yti "Turto ivedimo i eksploatacijq", aktq.

Atsargos

2020 12 31 diienai atsargq likutis 84 eurq. Nustatyta vidaus tvarka, i apskait4 pirminio
pripaZinimo metu atsarg;os ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas -
isigijimo savikaina ar grynqjs galimo realizavimo verte. Pirktos ra5tines priemones ir reikmenys ,

medikamentai bei kitos medZiagos, nura5omi tiesiogiai i istaigos s4naudas, sura5ant medLiagq,

,,Panaudojimo akt4", Akte pasira5o vyriausiojo gydytojo isakymu sudaryta komisija. Aktus tvirtina
vyriausiasis gydytojas. Ataskaitiniq metq pabaigoje atsargq likudio verte iki grynosios realizavimo
vertes sumaZinta nebuvo.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

2020 12 3l dienai likutis nepanaudotq piniginiq le5q banko s4skaitose 255 080 eury,

kasoje grynqjq pinigq likutis I 581 eurq. Sios leSos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais
ir taisyklemis nustatytais l7 VSAFAS standartu ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose. Grynieji pinigai i kas4 uZpajamuojami grieZtos

apskaitos blanku,,Kasos pajamq orderiu". I5laidoms atvaizduoti naudojami ,,Kasos i5laidq orderis"
ir,,Mokejimq Ziniara5tis". Priimant pinigus uZ mokamas medicinines paslaugas, naudojamas kasos

aparatas.

fsipareigojimai

2020 12 3l d. isipareigojimq 1029 873 eury, kuriuos istaiga tures ivykdyti per

vienerius metus nuo finarrsines blkles ataskaitos sudarymo datos.

Sie lsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklemis,
nustatytomis 17 VSAFAS standartu ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai".
[sipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turt4 ar paslaugas istaiga prisiima

isipareigoj im4 atsiskaityti pinigais ar turtu.

I)'arbo uimokesiio ir socialinio draudimo imokos

Centro darbuotojq darbo apmokejimo tvark4, pagal istatus, nustato steigejas -
Klaipedos miesto taryba. Vyriausiojo gydytojo isakymu patvirtinta darbo uZmokesdio fondo

finansavimo ir darbo uZmokesdio i5mokejimo tvarka ir terminai. Vyriausiojo gydytojo isakymu
sudaryta tarifikacine komisija. Darbuotojq etatq s4ra5ai ir tarifikacijos sudaromos kasmet.



centro darbuotoj t 
,u, vesti centro pasirinkt a ir patvirtinta"Darbo laiko apskaitos Zi:niara5ti

kiekviena re"Jrii, moka;mas du l,:jfi,tll;""r.lfluZmokestis 
priskaitomas

2020 12 3t dienai liko isiskolinimas 123 9gl eury is jq:1,77 % socialinio draudimo
inasq - 147 eury' Tiekejams moketinos sumos 8 844eurq. Sudaryti atostoginiq kaupiniai 115 000eury.2020 metais darbo uZmokesdio tvarka nebuvo puziirtiu.

Metin 6 inventorizacija

2020 12 3ll dienai atliktas suderinimas su Klaipedos teritorine ligoniq kasa, sumaterialiai centro atskaiti,ngais darbuotojais, kasoje esantis pinigq likutis. Buhalterine apskaitavedama registruose iki "DidZioji knyga".
202.0 . metq revizija atlikta Linant centro vyriausiajam gydytojui Aleksandrui

s latvickiui, vyriausiaj ai fi nLansinin[ei Irenai vaitkienei.
Pagrindas: Klaipedos mi.esto savivaldybes Klaipedos miesto valdybos 2001 02 0lsprendimas Nr.72 del " 1999 02 04 sprendimo Nr.42 2 punkto 2,7 papunkdio,,.

ISvada

{staigoje buhalterine apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant ,,pRAGMA4" buhaltering program4.
Sqskaitq likudiai 2020 t2 3ld. perkeltiiregistrus.
S 4skaitq planas patvirtintas.
2020 metais istaiga tvarkydama buhaltering apskait4 ir sudarydama finansiniq

ataskaitq rinkini vadovavosi Siais teises aktais:
Lietuvos Respublikos Buharterines apskaitos istatymu;
L ietuvos Respubl ikos vie5oj o sektoriaus atskaitomybes 

i statymu;
Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS);
Lietuvos Respubl ikos vie5qj q istai gq istatymu;
L i etuvos Respublikos Vie5qj q sveikatos piieZiuro, istai gq i statymu ;Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio-j'4. nutarimu Nr. 719patvirtintomis Inventorizacij os tai syklem i s i r i q papildymais.
Pajamq - s4naudq s4skaitq buhalteriniai iraSai "tJLdarymas" atlikti.
Metine inventorizacija atlikta. Suderinimo aktai pasiralyti 2020 12 3I d.
2020 mett4 pateikti duomenys finansinese ataskaitose teisingi.
Apskaitosr politika 2020 metais nebuvo keista.

Revizore Terese Valaitiene
Buhalterio profesionalo paiymejimo LBp Nr.0l5 i

/l^

Su aktu susipazinau lY I n
Vyriausiasis gydytojas Aleks rdras S l /K
vvriausioji finansininke Irena vaitkiene 

kt///
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