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I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji įstaiga, 

finansuojama iš teritorinių ligonių kasų.  

VšĮ Šiaulių rajono PSPC teikia šias paslaugas: 

-pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos gydytojo praktikos, vidaus ligų 

gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos; 

- pirminės psichikos sveikatos priežiūros; 

- akušerio praktikos; 

-institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su 

negalia, senyvo amžiaus asmenims; 

- odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas. 

VšĮ Šiaulių rajono PSPC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei 

atsiskaitomąją sąskaitą Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

rinkinius.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 31 dienos duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių VšĮ 

Šiaulių rajono PSPC neturi. 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 138. Ataskaitinio 

laikotarpiu  patvirtinta 128,5 etatai. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.V-56. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojama programa „Stekas‘‘. 

    Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

            Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

 

 



Nematerialusis turtas 
 

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

Likvidacinė vertė – 0,00 euro.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 

vieno euro verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 

vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 

turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 2 

2. Kitas nematerialus turtas 5 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,00 euro. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo normatyvas 

(metai) 

4. Kitos mašinos ir įrenginiai 5 

5. Transporto priemonės 10 

6. Medicinos įranga 10 

7. Baldai 10 

8. Kompiuteriai ir jų įranga 5 

 

Atsargos 
 

          Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina,  

 sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,  

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

        Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

        Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga  

taiko konkrečių kainų būdą. 



          Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų  

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba  

pardavimu susijusi operacija. 

          Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio  

inventoriaus vertė iš karto traukiama į sąnaudas.  

  

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

  

Finansiniai įsipareigojimai 
 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

                                           

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

I. Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį 

turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos bepinigiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Tikslinis finansavimas 

 

Tikslinis finansavimas parodomas kaip sąnaudų kompensavimas tuo laikotarpiu, kai 

patiriamos su atitinkamos paramos vykdymu susijusios sąnaudos. 

  

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 



Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

                                  

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už 

kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje  darbuotojams mokėti už kasmetines 

atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra 

patiriamos. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 

        Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos 

nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 
 

 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada 

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir 

ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

 

 



III. PASTABOS 

                 

Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo antivirusinės 

programos ESET Endpoint Protection Advanced 1 ir TeamViewer Business1 už 1497,139 Eur, 

nurašyta ESET Endpoint Protection Advanced 1  per metus 1128,69 Eur. ( 13-ojo VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ 1 priedas ). 

 

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono 

PSPC ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 92503,69 Eur. Nurašyta ilgalaikio materialiojo 

nusidėvėjusio ir nebetinkamo naudoti turto už 38529,97 Eur (12-ojo VSAFAS 1 priedas). 

 

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirkta už 213733,39 Eur., 

nemokamai atsargų gauta už 148947,49 Eur, iš jų : 

              3.1  UAB Berlin Chemie menarini Baltic  371,00 Eur.- nešiojamas kompiuteris; 

              3.2 Valstybinė ligonių kasa  29417,05 Eur – gripo vakcinos; 

              3.3  Užkrečiamųjų ligų ir Aids centras 36252,57 Eur – vakcinos; 

              3.4 Ekstremalių situacijų centras – 68250,00 Eur -apsaugos priemonės; 

              3.5 UAB Medienos era – 581,48 Eur – apsaugos priemonės; 

              3.6 Šiaulių rajono savivaldybė – 14075,39 Eur – apsaugos priemonės 

 Sunaudota veikloje – 271470,30 Eur, perduota kitoms įstaigoms – 14782,00 Eur. (8-ojo  VSAFAS 

1 priedas). 

 

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 2579,40 Eur. Informacija apie išankstinius 

apmokėjimus pateikta  6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.  

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

                         

Eil. 

Nr. 

Kitos ateinančių laikotarpių 

sąnaudos  

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur) 

1. Automobilių draudimas 399,06 295,51 

2. Spaudos prenumerata 65,34 67,00 

3. Civilinis draudimas 2115,00 4860,00 

 IŠ VISO: 2579,40 5222,51 

 

Pastaba Nr. 5. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro: TLK – 203061,43 Eur.;  

pirkėjų skolos- 198,83 Eur, gautinos tikslinės kompensacijos – 6606,73 Eur.  Kitas gautinas sumas 

1244,70 Eur sudaro: 851,61 Eur – permoka VSDFV ir 393,09 Eur  VMI . 

 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta. 

 

 Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 185377,42 Eur. Likutis susidaro iš mėnesio 

pabaigoje pervestų lėšų už paslaugas iš TLK – 142070,76 Eur, savivaldybės lėšos, gautas avansas 

europinio projekto vykdymui – 42012,35 Eur ir kitos lėšos – 1294,31 Eur, iš jų 933,28 Eur 1,2% 

paramos . Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta.  

 

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos  260924,42 Eur, kurias  sudaro: 

 

 Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur) 

1. Valstybės biudžetas 98221,09 561,61 

2. Savivaldybės biudžetas 34395,45 65765,91 

3. Europos sąjungos projektai 110936,77 47,16 

4. Kiti šaltiniai 17371,11 14366,02 



 IŠ VISO: 260924,42 80740,70 

 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.  

Finansavimo sumų likučiai pateikti  20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4,5 priede. 

 

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 14244,80 Eur: už atsargas – 1057,66 Eur, už 

paslaugas – 13184,14 Eur,– 10331,20 Eur, už KVP pasus – 3,0 Eur. 

 

 

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos:  

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur)Suma (Eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 164721,39 163500,77 

2. Sukauptos valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sąnaudos 

2919,59 2894,00 

 IŠ VISO: 167640,98 166394,77 

 

Pastaba Nr. 10. Grynojo turto pokyčiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Grynasis turtas  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur) 

1. Dalininkų kapitalas 95108,68 95108,68 

2. Einamųjų metų perviršis 663,13 47523,39 

3. Ankstesniųjų metų perviršis 118898,85 71375,46 

 IŠ VISO: 119561,98 214007,53 

 

Pastaba Nr.11 Pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas: 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindinės veiklos pajamos  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur) 

1. Pagrindinės veiklos pajamos 2460928,39 2257586,72 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                          Vilma Plaušinaitienė 

                                  

Vyriausioji buhalterė                         Nijolė Budreckaitė 

 




















































































