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Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181522929, Liepų g. 16, Vievio m., Elektrėnų sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

2020 m. balandžio 30  Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai

A. ILGALAIKIS TURTAS 109.810,60 117.604,78
I. Nematerialusis turtas
I.1     Plėtros darbai
I.2     Programinė įranga ir jos licencijos
I.3     Kitas nematerialusis turtas
I.4     Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5     Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas P1 109.810,60 117.604,78
II.1     Žemė
II.2     Pastatai
II.3     Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4     Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5     Mašinos ir įrenginiai 54.155,37 57.081,72
II.6     Transporto priemonės 40.638,19 44.275,21
II.7     Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8     Baldai ir biuro įranga 15.017,04 16.247,85
II.9     Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10     Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 319.642,28 227.660,59
I. Atsargos P2 28.624,50 24.778,74
I.1     Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2     Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 28.624,50 24.778,74
I.3     Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4     Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5     Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai P3 11.337,12 5.453,13
III. Per vienus metus gautinos sumos P4 150.726,79 151.443,38
III.1     Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2     Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3     Gautinos finansavimo sumos 8475,46
III.4 142.184,26 135.912,43

III.5     Sukauptos gautinos sumos 1476,84
III.6     Kitos gautinos sumos 7065,69 7055,49
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P5 128.953,87 45.985,34

IŠ VISO TURTO: 429.452,88 345.265,37
D. FINANSAVIMO SUMOS P6 79.754,89 83.692,07
I. Iš valstybės biudžeto 6.155,88 6.363,39
II. Iš savivaldybės biudžeto 28.330,24 31.954,95
III. 34.842,24 36.028,09

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės 
būklės ataskaitos forma)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Pastabos 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 
paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų







VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-04-30
Vievis

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Viešoji  įstaiga  Vievio sveikatos  priežiūros  centras  (toliau  –  Įstaiga)  pagal  Sveikatos

priežiūros  įstaigų  įstatyme nustatytą  nomenklatūrą  yra  Lietuvos nacionalinės  sveikatos  sistemos

Elektrėnų  savivaldybės  tarybos  įsteigta  viešoji  asmens  sveikatos  priežiūros  ne  pelno  siekianti

įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros

įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais, teisės aktais, bei įstatais.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio

tikslas  tenkinti  viešuosius  interesus.  Įstaiga  teikia  paslaugas,  kurių  išlaidos  apmokamos  iš

Privalomojo sveikatos draudimo fondo, pagal sutartis sudarytas su teritorinėmis ligonių kasomis.

 Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas

banke. Įstaigos buveinė yra Liepų g. 16, Vievis. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais

metais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 181522929, įregistruota 1998

m. rugsėjo 25 d. Įstaigos steigėjas – Elektrėnų savivaldybės taryba.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 78.

Pagrindinis  įstaigos  tikslas  (veikla)  –  tenkinti  viešuosius  interesus  vykdant  sveikatos

priežiūros veiklą, teikti specializuotas bei kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, sumažinti

gyventojų sergamumą ir mirtingumą.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaiga  pagal  patvirtintą  struktūrą,  turi  greitosios  medicinos  pagalbos,  ambulatorinius,

palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, medicinos punktus, filialų neturi.

Įstaiga dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projekte „Pirminės

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės

gyventojams“.

Finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos
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Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.  IX-574,  2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo

sektoriaus  atskaitomybės  įstatymu  Nr.  X-1212,  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės

atskaitomybės standartais, patvirtinta Įstaigos direktoriaus Apskaitos politika bei kitų galiojančių

teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant „Debetas“ buhalterinę

apskaitos programą.

Apskaitos pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas, nebuvo nustatyta klaidų,

kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III SKYRIUS

PASTABOS

1. P1 pastaba – informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

(12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

llgalaikio  materialiojo turto,  kuris  yra  nudėvėtas,  tačiau  vis  dar  naudojamas  veikloje,

įsigijimo savikaina – 337437,49 Eur. 

Ataskaitiniu  laikotarpiu  nematerialiajam  turtui  ir  ilgalaikiam  materialiajam  turtui

nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

2.  P2  pastaba  –  informacija  apie  balansinę  atsargų  vertę  (8-ojo  VSAFAS „Atsargos“  1

priedas).

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta. Didžiausią atsargų dalį – 20909,01

Eur, sudaro medikamentai ir medicininės pagalbos priemonės. 

3. P3 pastaba – informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Ataskaitiniu  laikotarpiu  išankstinių  apmokėjimų  (draudimo,  prenumeratos,  darbo

užmokesčio ir socialinio draudimo, kuro) nuvertėjimo apskaityta nebuvo. Palyginus su praėjusiu

ataskaitiniu  laikotarpiu  išankstiniai  apmokėjimai  tiekėjams  padidėjo  dėl  apsaugos  priemonių

įsigijimo karantino laikotarpiu.  

4. P4 pastaba – informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Įstaiga  neturi  gautinų  sumų,  kurioms  per  ataskaitinį  laikotarpį  buvo  pripažintas

nuvertėjimas.  Vilniaus teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro  89,87

proc. gautinų sumų.

5. P5 pastaba – informacija apie pinigus.

Didžiausią pinigų likučio dalį sudaro lėšos iš PSDF.

6. P6 pastaba – informacija apie finansavimo sumas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas).
















