
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS  MIESTO POLIKLINIKOS 2020 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

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 ir atsižvelgdamas į
revizoriaus  išvadą  bei  susipažinęs  su  viešosios  įstaigos  Klaipėdos  miesto  poliklinikos  veiklos
ataskaita,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos 2020 metų finansinių ataskaitų
rinkinį  (pridedama  Finansinės  būklės  ataskaita,  Veiklos  rezultatų  ataskaita,  Piniginių  srautų
ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2020 metų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas















VieSoji jstaiga

KLAIPID OS MIE STO POLIKLINKA
fmones kodas I41574462

2420 METU
FINANSINIU ATASKAITU RINKINI{)

AISKTNAMASTS RASTAS
202r-03-0s

Klaip0da

I. BENDROJI DALIS

1. TREGI-STRAVIMO DATA

V5l Klaipedos miesto pirmines sveikatos prieZiiros centfas, nuo' 2008 m. geguZes 1 d. -
Klaipedos sveikatos prieZir)ros centras isteigtas Klaipedos miesto tarybos 1997-05-15 sprendimu
Nr.l8 reorganizavus Miesto, Vaikq ligonines, 1-4j4 vaikq poliklinik4 bei Sveikatos ist:rigr1
centralizuot4 buhalterij4. Miesto savivaldybeje CE\TTRAS iregistruotas l1)99-07-22, istaigos kodas
- 141574462, aclresas - Taikos pr.76. Registracij I Nr,VS 97-06.

Vadovaujantis Valstybes imones Regisn'q. cen*as Lietuvos Respublikos jur:idirriq asmenr+
registro 2019-07-28 iSra5u, nuo 2019 m. rugpjiidio t d. Vie5osios jstaigos Klaipedos sveikatos
prieZiiiros centras, imones kodas 1415"14462, pavadinimas pakeistas i Vie5oji lstaiga Klaipddos
mie.sto poliklinika (toliau tekste P OLIKLINIKA),

2005- I 1- 17 istaiga iSre gistruota i$ PVM mokesdio registro (Klaipedos valstybines mokesdiq
inspekcijos ra5tas Nr.(l 8.17) L2-9438),

POLIKIINKA pagd Sveikatos prieiiuros istctigtl istalyme numatyt4 nomenldattrq yra
Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos i3 Klaipedos miesto turto ir lesq isteigta vie5oji asnens
sveikatos prieZirlros ne pelno siekianti istaiga, teikianti asmens sveikatos prieZihros paslaugas pzrgal
sutartis su uZsakovais.

{staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitut:ija, Sveikatos prieiiilros
jsEigtl, Viefr$q jslaigtl, Sveikalos druudimo ir kitais jstatymais bei teises aktais, o taip pat
POLIKLINIKOS istatars,

POLIKLINIKA yra juridinis asmLro, ne pelno siekianti vie5oji istaiga, turinti rikini, finansini,
organizacini ir teisini savaranki5kumq, savo antspaud4, firmini tertklq, s4skaitas banke. fstaiga yra
ribotos turtines atsakomybes, pagal savo prievoles atsakanti savo turtu. {staigos lrkiniai metai
sutampa su kalendoriniai s. P O L t KLIN IKOS veikla neterminuota.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos200T-06-26 Vieiojo sekloriaus atskaitomybtas jstat.ymu
Nr, X-1212, nuo 2010-01-01 istaiga finansing apskait4 tvarko vadovaujantis vie5ojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais.

20 1 9-aisiais metais POLIKLLNIKOS turlA sudare:

Turtqs [iuma

Viso:
tame skaidiuie:

| 4'76156.43 llur

ilealaikis 768 728.03 litl;"
trumpalaikis 687 028.40 llur



Finansavimas 628 028.86 Eur

lsipareisoiimai 487 964.81 Eur

Dalininku kapitalas 267 697.64 Eur
Sukauntas oerviriis 93 065.12 Eur

'z

Finansavimo sumq, isipareigojimq, grynojo turlo dalis sudaro L 476 756143 Eur,

Per 2020-uosius metus dalininkq kapitalas padidejo 29 500 (Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos 2020-0 1 -30 sprendimas T2-1 5).

POLIKLINIKOS pervir5is per ataskaitini iaikotarpi sudare

2020 m. pajamos -

Ataskaitinis laikotarpis - nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 .

3 147 Eur
5 679 580 Eur

2. I]VFORMACIJA APIE PQLIKLINIKA] .PRIKLAUE4N=1IUS PADALTNIUS IR

AMBULATORIJAS

POLIKLINIKA.r priklauszurtys padaliniai ir ambulatorijos n(;ra jwidiniai asmenys.ir veikia

POLIKLINIKOS juridinio asmens vardu pagal POLIKLININ:OS istatus ir pagal administracijos

vadovo suteiktus igaliojirnus, nurodytus nuostatuose. POLIKLINIKO'S padaliniq vadovai atsako uZ

padalinius, kurie yra neatskiriama POLIKLINIKO,S dalis,
POLIKLINIKOJE yra Sie skyriai: Seimos medicinos, ambulatorinis-konsultacinis, fizines

medicinos il reabilitacijos (su kabinetu Vaidaugq g,9), chirurgijos-odontologijos, akuSerijos-

ginekologijos, profilaktikos, klinikines diagnostikos laboratorija, registratdra, statistikos ir
informaoijos tamyba, administracija, viesqjq piikimq tarnyba, truhalterija, transporto skyrius,

aptarnaujandio fkio personalo skyrius.- 
Seimos medicinos skyriui (nuo 2017-06-01 -- Seimos medicinos skyrius), esand.iam Taikos

pr. 7 6, priklauso ambulatorijos:
SAULETOJI - Taikos Pr. 33,
MOKYKLOS - Mokyklos g. 13

ZvnLrJ - Naikupes g. 14

VAIDAUG(I - Vaidaugq g,7

3. POLIKLINIKOS TEI,KLA

Pagrindiniai 7OLIKLINIKOS veiklos uidaviniai yra orgarrizuoti ir teikti nespecializuot4

kvalifikuotq pirming ambulatoring asmens sveikatos priel:ifirq br:i nespecializuotq visuomenes

sveikatos prieZi[r4 Klaipedos miesto gyventojams: vaikams ir suaugusiems.

Veiklos sritys pagal ekonomines veiklos rt3iq klasifikatoriusl:
- gydy'tojo praktikos veikla;
- odontologirres praktikos veikla;
- kita gydytojq veikla;
- viduriniojo medicinos personalo paslaugos:

- nredicinos laboratorijq veikla;
kita veikla - (sveikatingumo centro, masaio kabinetq veilJa, butinosios nredicinines

pagalbos teikimas, mokamos arnbulatorinds asmens sveikatos prieZilros

paslaugos).

Ataskaitiniu laitoUrrpiu uZ istaigos veiklq buvo atsakinp;os POLIKLINIKOS vyriausioji

gydytoj a ir vyriausioji br.rhaltere.

86.21.
86.23.
86.90.
86.90.10.
86.90.30,
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4, MOSE

2020-aisias metais POLIKI,INIKA dalyvavo ivairiuose investiciniuose projektuose, kuriq
tikslas buvo praplesti istaigos veikl4 bei pagerinti teikiamq medicininiq paslaugq kokybg ir
prieinamum4.

Per ataskaitini laikotarpi POLIKLNIKA gavo tikslini flnansawim4:

5. DARBUOTAJAI

Darbuoloiu katesoriia SkaiCius

Vidutini5kai 2020-aisiais metais dirbo
2020-qjq metg pabaigoje dirbo,
iS iu:

306

296

svdvtoiai 79

slausvtoios 138

kitas oersonalas 79

2020-01-01 342

TUM,MOS $ASKAITOS BANKE

- atsiskaitomoji s4skaitaNr. LT 40 7180 5000 0013 0878 - darbuotojq atlyginimams

pervesti I mokejimo korteliq sqskaitas, turimas AB ,,Siauli4 bankas"

- atsiskaitomojis4skaitaNr. LT 327300 0100 0230 6712- diarbuotojq atlygirrimams

peruesti imokejimo korteliq sqskaitas, turimas AB ,,Swedbankas;;
atsiskaitomoji s4skaitaNr. LT 967300 0100 0230 7122-p@ramai gaunanq lii342%

apskaityti;
0:

- atsiskaitomoji sqskaita LT l3 4010 0423 0060 8318, i kuriqrpervedamos le5os ul,

paslaugas i5 Klaipedos teritorines ligoniq kasos ir gaunami pinigu uZ mokamas paslaugas;

atsiskaitomoji s4skaita LT 27 40L0 0423 0108 3754, i kuriqr pervedamos ES le5os DOTS

kabinetui;
- atsiskaitomoii saskaita LT 7? 4010 0510 0222 0698, i kuri4 pervedamos ES ldSos.

Finanswtmas
Kl qtn c dos m iest o ss vlvnldv b ds lfitV iahinitl

Poratlinimas Swna Poyadinimas Suna
Eur

I Klaipedos miesto savivaldybes
finansuoj ama odontologo pa-

slauga BudinCio gdytojo
larnyboje

Pirmines asmens sveikatos
prieiidros paslaugq prieinamu-
mas bei DOTS kabineto paslau-
gos

?,

l0 I 52,00

i 2 000,00

l. 2Yo anonimind ptrama

2, I3 UZkrediamq lig;q profilaktikos
ir AIDS centro lbei i5 kitur
nernokamai gautavakcina,

COYID-19 vakcina ir kt,

3. Kitqtiekejq parama

3 918,00

353 780,00
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Lietuvos Respublikos 2014-04-17 EURO ivedimo istatymu NT,XII-828 ir Europos

SQiun6;osTarybos 2014-07-23 sprendimu ddl EURO ivedimo Lietuvojenuo20l5-01-01 pakeista
nacionaline valiuta -litas i eur4 (kursas I Eur = 3,4528 LD,2Al4-12-31 turetas tufias finansavimo,

isipare,igojirnq, grynojo turto $uma perskaidiuotos iS litq i eurus santykiu 3,4528 Lt = l Eur

II. APSKAITOS FOLITIKA

6, NORMINIAI AKTAI. KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA FINANSINE
ATSKAITOMYBE

6.L rgal Siuos finan$.ipq
atskaitomvb g re el amentu oj andius dokumentus :

- Lietuvos Respublikos Buhalterinds upskaitos jstatyrnas Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos 2007-06-26 YieYojo sehtoriaus atskaitomybds istatymas Nr.X-1212;
- vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai (toliau tekste VSAFA$;
- 2010 m. gruodZio men. POLIKLINIKOS vyriausiojo gydy.tojo patvirtinta apskaitos

politika;
- kiti galiojaritys teises aktai.

6,2. _ lstaigoje 2020-aisiais metais buhalterine apskaita tvarkoma kompiuterizuotai
nar"rdojrLnt S,Zostauto firmos ,,INFOSTA " programQ,

6.3. 2019 nr. finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

7. Finansing apskait4 pradejus tvarkl'ti pagal VSAFAS reikalavimus, b_uv,c atlikta:
7,1.1, pradiniai ataskaitinio laikotarpio likudiai buvo sugrupuoti pagal VS:AFASreikalavimus

j atitinkarnas grupes, t.y.. priskiriamijuos turto, finansavimo sumq) isipareigojirnq ar grynojo turto
grupen:rs ir atitinkaniai j uos ulregistruoj ant apskaitoj e;

7.1.2. visas turlas ir isipareigojimai ivertinti pagal VSAFAS reikalavimur;;
7.1.3, pradiniai finausines bfikles ataskaitos straipsniq likudiai apskaidiuroti pagal YSAI;AS

reikalavimus.

8. Per ataskaitini laikotarpi nebuvo atliktas apskaitos iverdiq keitimas;

9. Per ataskaitini laikotarpj nebuvo nustatyta klaidq, kurios buvo padarytos praejusiq
ataskai tinir-1 laikotarpi4 ataskaitose.

10, POLIKLINIKO.IE apskaitomas vadnvaujantis l2-ojo
VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau tekste BAP). Yadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009-06-10 nutarimu Nr.564 ,,Dil minimalios ilgalaikio
materinliojo turto verles nustatyftlo ir ilgalaikict turto nusidevijimo (amortiza<:ijos) minimaliq ir
maks'imali4
ekonorniniq norntatyvty pieio.jo sektoriaus suhjektams pcttvirtinimo" ir CENTRO vyriausiojo
gydytojo 2014-12-16 isakymu Nr.60 ,,Dal minimqlios ilguluikio materialiojo tur{o ir |ila,idacinLs
vertis ,nusfagnno", minimali ilgalaikio materialaus turto vertd turi bilti ne maZesne nei 500,00 Eur.
Ilgalailcis materialus turtas apskaitoje pripaZistanras istgijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine
verte.llgalaikio rnaterialiojo turlo likutine verte - sumar apskaidiuojama prie ilgalaikio materialido
turto isigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iS jos atimant visas ilgalaikio materialiojo
turto vertes pokydiq srxnas ir atimant sukauptq nusidevejirno sumq.

Ilgalailcis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) nusiidevejimo
skaidiavimo metodq. Ilgalaikio turto vieneto metine nusidevejimo suma apskaidiuojama pagal

formulE: N = (Vr -Yz) lT, kur:
N - metind nusidevejimo suma,
V1 - illgalaikio nraterialiojo turto jsigijimo ar pasigaminimo savikaina,
V2 - illgalaikio materialiojo turto likvidacine verte,
T - nLaudingo tamavimo laikas (metais).



)

Ilgalaikio materialaus turto nusidevejimo normatyvai patvirtinti CENTRT vyriausiojo gydytojo
2Al4-12-16 isakymu Nr,60 ,,Dil minimalio.r ilgalaikio materialiojo turto ir tikvidacinis iurtet
rutslofynlo"

grupiq naudingo tamavimo laikas:* maiinos ir irengimai* transporto priemoncs
* baldai ir biuro iranga

- 4 metaj;
- l0 metq;
- 6 metai,* kitas ilgalaikis materialus turtas - 4 metai,

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

11. {staigoje nematerialusis lurtas apskaitomas vadovaujantis l3-uoju. VSAFAS ir BAp.
Nematerialus turtas apskaitoje pripaZistamas igijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte.
Nematerialiojo turto verte suma, apskaidiuojzuna prie nematerialiojo turto isigijimo ar
pagaminimo savikainos pridedant arba i3 jos atirrant visas nematerialiojo turto veites pokydiq
sllmas ir atimant sukauptq amortizacijos sumq. Nematerialiojo turto amortiz:acija skaidiuojama
taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) amortizacijos skaid,iavimo metod4, pagal kuri metine
amodizacijos surna apskaidiuojama pagal Si4 forniulg:

N = (V' - V2) / T, kur:
N - metine amortizacijos suma,
v1 - ilgalaikio nraterialiojo turto isigijirno ar pasigaminimo savikaina,
V2 - llematerialiojo turto likvidacine verte (likvidacines vertes sqvoka pateikta l2-ajarne

(VSAFAS,,Ilgalaiki,s nematerialusis turtas,'),
T - naudingo tamavimo laikas (metais).

Nematerialaus turto nusidevejinro normatyvai patvirtinti POLIKLINIROS vyriausiojo
gydytojo 2014-12-14 isakymu Nr,60 ,,Dtl minintalios ilgalaikio materialiojo twrto ir lihidqcines
vertis nuslalymo",

Nematerialiojo turto grupiq tarnavimo laikas:* programine iranga irjos licencijos - 3 metai,
POLIKLINIKA nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi.
Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.
Nematerialus turtas istaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio verte

ne maZesnd.nei 30,00 Eur,
12. i

12,L t:triryo ir pletros iilaidos - l3-ojo tlSAFA,l nuostatomis ir BAP. Tyrimo iSlaidos
POLIKLINIK),IE yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio s4naudq. Pletros i$laidos
priskiriamos prie nematedalaus turto, jeigu atitinka reikalaujamus kriterijus. Tokiq iSlaidq istaiga
per atar;kaitini laikotarpi neturejo;

12.2, biolosinis turtas (gyv[nai ir augalai, kurie skirti
moksliniams tikslams vykdyti) - 16-ojo VSAFAS nuostaromis ir
ataskaitini laikotarpi nebuvo,

12,3, atsargos. 8-ojo VSAFAS nuostatomis 't BAp Atsargos ir sqnaudos nura5ornos
naudojant FIFO bndq.

Atsargomis laikomas POLIKLINIK)S inventorius (trumpalaikis turtas), kuris naudojamas
pajamoms uZdirbti per vieuerius metus arba per veiklos cikl4. lnventoriaus verte i3 karto
pripalistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis ir apskaitoje apskaitoma kiekine i5rai$ka iki
visiSko nusidevejimo.

12.4. apskaitomi skyriuose, {sigijimo savikaina i
sqnaudas nuraSoma pagal medikamentq apyskaitas;

gydomiesiems. socialiniams ir
BAP. Tokio turto istaigoje per



6

I2.5. ukines mediiasos pajamuojamos j sandeli. I s4naudas nura5omos pagal limitines
korteles ir nuradymo aktus;

12,6. kilos mediiqso.s. nura$omos is4naudas jas isigijus (pagal nura5ymo aktus);
L2.7. gautinas, eau - 20-ojo YSAFAS nuostatomis ir

BlP. Finansavimo sunros pripaZistamos pajamomis tais laikotalpiais, kuriais padaromos sq4audos,
kuriorns kompensuoti buvo sldrtos finansavimo sumos;

12.8. atide.iiniai - ll3-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP, {staiga atidejiniq neturejo;
12.9. nuctma,_finans|Aerupng_AEJgggl - i9-ojo I/SAFAS nuostatomis tr BAP;
12,10, apskaita grupuojantapagg.l...sqgntentu,s, kaip nustato 25-asis VSAFAS ,,Segmentai;
12.11, kitospqiqmos - 10-ojo VSAFAS ir BAP;
12.12. scgtaudos - 1l-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13, fstaiga uZsienio valiutos neturi.

14. Per ataskaitini lriikotarpi buvo atliktos tarpusavio uZskaitos sul
14.1 . Klaipedos teritorine ligoniq kasa;
14.2. VSDFV (,,^SoDina").

15, Finansine rizika valdoma vykdant buhalterines apskaitos kontroles procedflras, kurios
nustatytos Aps kait o.s poli I i ko.f e (VSA FAS)

16. [staigoje tinansing kontrolg atliko Klaipedos rniesto savivaldybes patvirtintas revizorius.

lII. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

l'7. Nematerialusis turtas (toliau NZ)
17.1. Informacija apir: l/Z balansines vertes pagal MZ grupes pasikeitinq per ataskaitini

laikotarpj pagal 11-ojo standarlo l-ajame priede nustatytq form4 pateikta Sios ataskaitos l-ajame
priede:

l?.2. programine iranga ir jos licencijos i3 S.Zostauto firmos ,,INFOSTA", kurios likutine
verte - 0,00 Eur;

17.3. ,,Medicininds ir.tfurmacinds sistemos licencija ddrbo", kurios likutind verG 0,00 Eur.
18. Ilgalaikis maferialusis turtas (toliau IMT)
18.1. Infbmacija apie IMT balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto $upes

pasikeitirnq per ataskaitini laikotarpi pagal 12-ojo standarto l-ajarle priede nustaty44 fornrq pateikta
Sios ataskaitos 2-ajame priede;

18.2. 2020 metais istaiga iS Klaipedos miesto savivaldybes pagal 2020-12-15
perduodamo valdyti ir nar.rdoti pasitikejimo teise perdavimo- priemimo akt4 Nr.TU6-104
perdme turto u2 2 013 773 Eur. Ilgalaikio turto pirmine verte pagal 2020-12-09 turto patikejimo
sutarli Nr.J9-3254 sudare t1..,013 773 Eur, nusiddvejimas - 168 856 Eur, tame skaidiuje i$

!.,

pastatai

statiniai
nredicinos inventorius
baldai
kitas biuro inventorius

Nusidevejimas - I 688 508

Kin! isltiniu:

i5 PSDF le5q

i$ ES leiq

- 1494974 Etr;
- 65 710 Eur;
- 451 940 Eur;
- 625 Eur;
- 524 Eur.

Iiur; likutine verte - 325 205 Eur

- 36 379 Eur;
- 157 485 Eur;

i5 Klaipedos niiesto savivaldybes padidinto dalininko kapitalo - 29 500 Eur,



18.3. IMT, kulis yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo ar
pasigaminimo savikaina - I 334 l2I Eur , i5 jq:

Klaipedos miesto savivaldybes - 518 799,00 Eur;
kiq tiekejq - 103 988,00 Eur;

istaigos - 631 000,00 Eur;
Europos s4jungos 80 334,00 Eur.
I8.4. IMl kuris gautas patikejimo teise, sudare:* Klaipedos miesto savivaldybes - 2 013 773 Eur

Pagal panaudq gautas turtas apskaitomas uZbalansineje s4skaitoje.

1 8.5, Transporto prriemones - likutine verte 5l 969 Eur, t,sk, ES leSos - 5l 676 Eur.
18.6. [staiga kilnojramqjq, nekilnojamqjq kultfiros ir kitq vertybiq ataskaitiniu laikotarpiu

neturejo.

19. Investicijos i ne nuosavyb€s vertybinius popierius, po vieneriq metq gautinos
sumos, kitas finansinis turtas ir i5ankstiniai apmok€jimai, trumpalaikds investicijos

l9.l. {staiga neturdio',
19. 1.1. iSvestiniq firransiniq priemoniq;
19.1.2. iki iSpirkimo tennino laikonro finansinio turto;
19.2, istaiga pqlslwj4&tuotjig*qpJ9:
19.2.1. iSankstinius apmokejimus naudojam4 form4. pateikt4 6-ojo standarto 6-ajzune

priede (5io ra5to 3-asis priedas);
19.2,2, per vienerius metus gautinq sumq isigijimo savikain4, nuvefiejimq ir balansinq vertE

paskuting ataskaitinio laikol"arpio dienq ir atskirai nurodo t4 padi4 informacij4 apie gautinas sum.rs

i5 vieSojo sektoriaus subjelctq ir kontroliuojamq bei asocijuotqjq ne vie5ojo sektoriaus subjektq
naudojam4 form4, pateikt4 17-ojo standarto 7-ajame priede.

19.3, Gautinos sumos, kurios per ataskaitini laikotarpi buvo pripaZintos nuvertejusios,

sudare I 031 Eur (inioniq bankrotas).
19.4. POLIKLINIKA turejo pinigq ir pinigq ekvivalentq - informacija pateikiama pagal l7-

ojo standarto 8-qji priedq (Sio ra5to 4-asis priedas):
19.4,1, kai kuriq mokdtinq sumq balansinq vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq ir

atskirai nurodoma ta pati intbrmacija apie moketinas sumas vie3ojo sektoriaus subjektams ir kontro-
Iiuojamiems bei asocijuotiesiems ns vieSojo sektoriaus subjektams naudojam4 fo*q, pateiktq 17-

ojo standarto lZ-ajame priede (Sio ra$to S-asis priedas);
19.4.2. pinigq srautq ataskait4 - pagal VSAFAS 2-qiprledq(Sio ra5to 6-asis priedas),

20. Atsargos

20.1, Per ataskaitini laikotarpi POLIKLINIKA isisiio atsarsq uZ 113 552 Eur, tame

skaidiuje:
* rnedikamentai ir uredicinos priemones - 178 117 Eur
* atsargos - 181 839 Eur
x nemokamai gauti:medikamentai - 353 596 Eur

(vakcinos, CO14D- l9 vakcinos ir prientones)

20.2, Sunaudota istaigos veikloje - 594 237 Eur
t.sk,:
medikamentai ir medicinos priemones - 172 525 Eur
atsargos - 128 209 Eur
nemokamai gauti medikamentai - 293193 Eur
(vakcinos) ir kt.
perduota kitoms istaigoms - 310 Eur

Atsargq likutis 2020-12-31 - 169 938 Eur
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20.3. Informacija apie balansing atsargq vertg pagal atsargq grupes pateikta pagal 8-ojo
standarto 1-ajame priede pateikt4 formq.

20.4, Ataskaitiniais uretais atsargq verte sumaZinta nebuvo.

21. Finansavimo tlumos
21.1, Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq

pokydius per ataskaitini laikotarpipagal 20-ojo standarto 5-ajame priede pateiktas formas.
21.2. Gauto finansarrimo sumq panaudojimas per ataskaitinius metus pateikiama 20-ojo

standarto 4-ajame priede (465 121,00 Eur) :

22'. Atiddjiniai, neapibrdZtieji isipareigojimai, neapibrdZtasis turtas ir poataskaitinini
irykiai

22.1. AtsiLvelgiant I numatomq isipareigojimq jvykdymo laik4, atidejiniai skirstomi i
trumpalaikius ir ilgalaikius.

Trunpalaikiui atide"iiniai, kurid apmokami per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines
ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansines bDkles alaskaitos straipsnyje ,,llgalaikiry
atiddjinitl einam4iry met4 dalis ir trumpalaikiai atiddjiniai",

Itgalaikiai atidejiniai rodomi finansines blrkles ataskaitos straipsnyje ,,Ilgalaikiai
atidijiniai".

POLIKIINI KA ilgalaikiq atidejiniq neturej o.
22.2, Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibreZtq isipareigojimq istaigoje nebuvo.

23. Panauda

23.1 Pagal panaudos sutartis i5 Klaipedos miesto savivaldybes patikejimo nteise gauto turto
likutine verte paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 sudare:

Gaulas finansm,intas Suma Eur

5.2.1 Klaipedos miesto savivaldybes (rnedicinos priemones COVID-t9 pandeniijai
valdyti)

126 192

5,?.2, ES stmkt[riniq fondq (ilgalaikis ir ukinis inventorius),
lante skaiiiuje:
ilealaikio tufto nusideveiimo sanaudos 22 724

5.2.3, Kiti tiekejai
tame skaiiiuje:
nemokamai garlta vakcina ir kt. (medicirros priemonds CAVID-19 pandemijai
valdvti)

303 190

5.2,4. Kitq tiekeiu parama ir 1,2%o parama 3 918
5.2.5. Sveikatos apsausos m inisteri i os (val swbes biudfutas) 9 097

Patik$jimo teisO Panaudos davCjas

K la i pedos n ies to s ttv iv al dy b t)
(likutine vcrtO l:ur)

Kiti tiekejai
(tikutinc verl€ Eur)

Pastatai
Statiniai
Skulptfira
Medicinine iranga
Kompiuteriai
Baldai
Kitas turtas

325 205
nusidev€jg
nusidevej usi
nuside vejusi

nusidevdjE
nusidevejqs

Medicinine iranga - 448



24. Grynasis turtas
24.1. Einamqjq metq Pervir5is -

24,2. SukauPtas Pervir5is

Pateikiama informacija aPie

9

3 147 Eur

93 065 Eur

25. Kitos pagrindin6s veiklos pajamo

25.1 . Veiklos rezultatq ataskaitos e

medicinines paslaugas.
25.2, Pirminio. lltqio sveikatos prieZi[ros le5os tai pajamos uZ ambulatorines ir

gas, gautos uZ su POI'IKLINIKA sudarytas

uZ t*i apmoka ligoniq kasa pagal Vyriausybes

s grupes'
le5os - tai pajamos, gautos uZ ambulatorines

gas pagal patvirtintq ambulatoriniq konsultacijq

25.4. Per ataskaitinius;metus pagrindines veiklos pajamos sudare 5 665 382 Eur:

tnes25.5.
paiam(ts' Pagal 10-oio standarto 2-4ji Priedq (15 998 Eur):

Paslauga rfiSis

4 635',l19amas KlaiPedos teritorines
Pajarnos uZ suteiktas t

ligoniq kasos,

2 842 479pt.mt"tat"b"lat"",n. ikatos prieZi[ra ir ld5os uZ

gerus rezultatus,

VidutiniSkai P O L IKL IN IKO..IE pri sira5iusiej i paci en tai - 3 6 321

25.4.1 .t .

1 048 152
*tri 

"O€smett 
s sveikatos prieZi[ra

19,r54o1o reabilitologo, r.atliilogo, ecltoskopuotojo, akuyerio-g,inekologo, otorinotaringo-25.4,1.2,

I 14 182
ambulatorines reabi I iJacijosz),4, t.J.
sketinanrosios Paslau as ir slaug4 namuose

25.4 "t .4.
vaistu pasq iSdavitnas25.4.1,5.

TevilTlA q
25 .4.1 .6 . 540 3 i7

r06 171

as ivairiq fizinirl

juridiniq asmenq

t.sk. dantq Protezavlmas 465 121
Finansavimo

nriesto tuberkuliozes
20 t S4&06 sutartis Nr'J9- l 708

Dbfs-i"bi,tetasfil " 
i nedos miesto sav ivald

vv I U 
^lrvtrrvruu 

\' L!

Klaipedos rniesto sar

Kitas pui amas sudar anc t(N

Komunalines
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25,6. Finansines investicines veiklos pajamos pagal 6-ojo s,tandarto 4tq pried4

Eur.

26. Segmentai

16.1. pateikiamos 5io ataskaitinio ir praejusio ataskaitinio larikotarpiq ataskaitos pagal 25-

ojo VSAFAS priede nustatytq form4'

Jstaigojeataspajamos,sqnaudos,turtas'osufnos'
aiirpinigqipriesveikatosapsaugosnaudojant
metodq, kuris kaip procentas, susiidarantis cinines ir

nemedicinines veiklos Pajamt+'

26.3. POLIKLINIKOJE antriniai segmenlai sudaro

istaigos pajamq, todel atskira apskaita jiems netaikoma'

labai neZymq Procent4 nuo bendrq

27 ' Finansin0s btklOs ataskaita

11.1. vadovaujantis informacijos reiksmingumo kriterijumi, detalizuojamos Sios finansines

biikles ataskaitoj e pateikto s sumo s :

00,00

Reikim i ngumo kr iteriius

Ilgalaikio turto minimali vert€ nuo 2010'01'01
^ ^.4 

141
/ /) I t) I

[sigrta ilgalaikio turto uZ

iaii ttrailiuie i5 kitt4 Saltirtitl pradine verte

Tiekdjams moketinos sumos (isiskolinirnas uZ prekes ir paslauga:r)

Darbo santykiais susijE isipareigojintai
mokOtinos sumos) ir kitos iSmokos

(deponuotas atlYginimas, kitos

Sukauptos moketirros sumos - atostogq rezervas

tame skai6iuje priskaityta SoDra-i



1l

28, Veildos rezultatq ataskaita
28.1. Vadovaujantis intbrmacijos reik5mingumo kriterijumi, d,etalizuojamos $ios ataskaitoje

pateiktos s4naudos, kurios sudaro 5 676 432 Eur

28.1.12. Visos s4naudos pateiktos,,Veikkts rezullat4 ataskailoje".

29. Apskaitos politikos, apskaitiniq iverCiq keitimas ir kJaidq taisynnas

2g,l. pakeitus apskaitos politikq, no koreguoti Sie finansines rreiklos ataskaitos

straipsniai:
* kai rurlo ar_isipareigojimq vertds negali bUti tiksliai apskaidiuotos, o tik ivertintos,

naudojami apskaitiniai iverdiai. Ataskaitirriu taikotalpiu iverdiai keisti; nebuvo;
lr ataskaitiniais metais finansindse ataskaitose esminiq apsrkaitos klaidrl taisyta nebuvo'

30. Sandoriai ulsienio valiuta
Ataskaitiniu laikotarpiu istai ga sandori q uzsienio val iuta n€tursj o.

31. Turto nuvert0jimas
Ataskaitiniu laikotarPiu :

3 i.1, iSankstiniq apmokejlnq ir kito trumpalaikio turto nuvertejimo apskaityta nebuvo;

Reikim ingu mo kriteriius Sumq Eur

28.1 .1 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos etatq sqraSe nurodyioms
darbuotoiam s (82 % uuo bendrq paiamq su priskaitymais SoDra-i)

4 522 280

28.1.2, Komunalinitl paslaugq ir rySiq paslaugos,

tame skaiiiuie
110 985

53 s8l28 2.1 aosildvmo sanaudos (padideiusios kainos)

28. 22 elektros s4naudos 30 989

28 vandens sanaudos 6',|62

28 1t1 ry5iq s4naudos t9 653

28.1 ,3, Kitos komunalines paslausos (ambulatoriiq iSlaikymas ir kita) 1t 559

28,t,4. Transporto sqnaudos,

tarne skaidiuje:
sunaudota kuro ui
kitos oaslausos

8 187

6 358
r 829

28"1.5. Atsargos. /.sk 598 817

28.t.5.1 Medikamentai
ICtoZ nuo pajamq

465 465

28.t.s.2, Medicinos priemones
tvrimarrrs atlikti reika

r laboratoriniams
nsi reaAentai

93 297

28 ),J Ukio ir kitos nredZiasos bei monkavertis inventorius 40 05s

28 6 Remonto sanaudos 7 063

28 7 Socialines i3mokos (darbuotoiams iSmoketos materialines ir minies paSalpos) I 836

28. I .8. Kitos paslaugos
(skalbim'o, Silumo-s tinklq eksploatacinis, nusidCvijimo, apsaugos ir kitos sqnaudos, neparodytcs kituosc

straiosniuose. atostogu rezervo sanatrdos)

402 453

28.1.9. Kvalifikaciios kelimo kursq ir komandiruodiq iSlaidos 637

28.1.10. Kitos veiklos sanaudos: lL 776

z6 I 0.1 aoiildvmo sanaudos 4 9't6

28 10.2 vandens sanaudos 2 00't

28. r0.3 elektros satiaudos 4 430

28 104 kitos sanaudos JOJ

281 1i - Teritorines ligoniq kasos priskairrytos baudos;

delspinigiai uZ elektros energifq ir ap$ildym4, pal[kanq sqnaudos 

-

839



T2

31.2. nematsdaliojs turto ir ilgataikio materialiojo tur,to nuvort$jimo nebuvo;

3 1.3. hrrto nuvE@jimo nuostoli4 apskaitoje pripalinta nehuvo.

32, Str darbo santylidals sueijueios i$mokos

32.3. Atlyginimai darbuotojams iSmoketi laiku.

Vidutinis prisira$iusiq asmenq skaidius 2020 m. * 36 32L

Metines inventorizacijos duomenys patvirtinti 2020- l2-3 I .

Finanshris rezultatas - 3 147 Eur pervir5is.
2020-12-31 istaigos sukauptas pervirSis - 93 065 Etr

Vyriausioji buhaltere

f

Vyriausioji gydytoja Lore Vencki'dnb

Genovaite Ringfenc

Skaijias/Suma Eur

Viduttsis per atrsksitlni laikotarpi if prasjusj ataskaitini laiklttafpi darbuotojq
skelSius

306

atlyginimas nuo bendrq Bojsrflq 80 % (petvi, tinta iki E59zo) 4 522 280







DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502,
Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS  MIESTO
POLIKLINIKOS 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-04-20 Nr. AD1-507
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius,

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-20 15:52:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-20 15:52:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-20
16:36:31)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-04-20 16:36:31 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


