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FINANSINIV ATASKAITV
pagal2015 m. birZelio 30 duomenis

AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

l. Bendroji informacija

lstaigos pavadinimas - Vie5oji jstaiga Skuodo pirmines sveikatos prieZiflros centras

Adresas- Satrijos g. 5, LT98ll4 Skuodas, Lietuvos Respublika

Juridinio asmens kodas - 173942495

fregistravimo data- 1997 m. spalio I d.

Veiklos pob[dis:

Vie5oji istaiga Skuodo pirmines sveikatos prieZifrros centras (toliau- Skuodo PSPC) yra

biudZetine istaiga.

Skuodo PSPC yra vie5ojo sektoriaus subjektas (toliau- VSS), turintis s4skaitq banke ir antspaud4.

Skuodo PSPC sudaro Zpmesnio lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymoataskaitq rinkinius

l,ietuvos Respublikos vie5ojo.sektoriaus atskaitomybes istatymo ir Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartq (toliau-VSAFAS) nustatyta tvarka.

2015 m. pirmojo pusmedio finansiniq ataskaitq rinkinys (toliau-finansines ataskaitos) sudarytos

pagal 2015 m. birZelio 30 d. duomenis.

Siame Finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te detalizuojamos ir paai5kinamos Skuodo PSPC

finansines biikles, veiklos rezultatq ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma musq

poZi0riu reik5minga informacija, nenurodoma kitose finansinese ataskaitose.

1. Finansiniai metai

Skuodo PSPC ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (prasideda sausio I

d. ir baigiasi gruodZio 3l d.), o tarpinis ataskaitinis laikotarpis (toliau-ataskaitinis laikotarpis) sutampa

su kalendoriniu ketvirdiu.
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II. APSKAITOS POLITIKA

Skuodo PSP(" tvarkydama buhaltering apskait4 it sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu,
Buhalterines apskaitos istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais ir

kitais teises aktais, reglamentuojandiais vie5ojo sektoriaus buhaltering apskaitq ir atskaitomybg.

Skuodo PSPC taiko apskaitos politik4, patvirtint4 vyriausiojo gydytojo 2010 m. vasario I d.

isakymu Nr. V l-7.

2. Atsargos

Straipsnyje ,,Atsargos" isigyjimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -26097eurq, iS jq

medikamentams - 22943.00 eurq kuras -2120.A0 eurq. kitos atsargo- I 034.00 eurq

3. Gautinos sumos

Per vienerius metus sudaro: sukauptos 96453,00 eurq gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas iS

Klaipedos TLK - 92119.00 eurq kitos gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas - 4334.00 eurq.

Sqskaitos pateikiamos pasibaigus menesiui.

4. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigai i5 Klaipedos TLK Skuodo pSpC

s4skaitose banke, i5 viso - .298676.00 eurq

Atsiskaitymai vykdomi tiesiogiai naudojant apskaitos ir mokejimq sistem4, le5as esandias

Skuodo PSPC atsiskaitomosiose saskaitose banke.

5. Trumpalaikiai isipareigojimai

Trumpalaikius isipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: tiekejams moketinos

sumos - 5420.00 eurul su darbo santykiais susijE jsipareigojimai- 135233.00 eurq .



6. Sukauptas pervir5is ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpro sukauptas pervir5is: - 294166.00 eurq kur! sudare ankstesniq metq

pervir5is( 292937 .0A eurq) ir 201 5 m. ataskaitinio laikotarpio deficitas - 1229.00 eurq

7. Pagrindin6s veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamos: i5 Klaipedos TLK -563607.00 eurq uZ suteiktas medicinine

paslaugas kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys - 39974.00 eurq.

Direktorius ,/*-
-'r' /

Virginijus Kiguolis

GraLina NomgaudieneVyriausuoji finansininke ,i ,{r*,f
(

C. Nomgaudiene, tel. (8440).736 44, el. p. pspcbuh@)skuodas.omnitel.net



3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatu ataskaita,,
2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, asskyrus mokesdiq fondus ir istektiq fondus, veiklos
rezultatq ataskaitos forma)

Skuodo pirmines sveikatos prie2i0ros centras
(vieSojo sektoriaus subjekto arba vie$ojo sektoriaus subjektr,l grupds pavadinimas)

1'/3942495, Satrijos g. 5, Skuodo m., Skuodo r. sav.

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezullatq alaskaitq arba konsoliduot4iq veiklos rezultatq ataskaitq, kooas,
adrssas)

vEIKLOS REZUITATV ATASKATTA
PAGAL 2vl'I_ltl tf i,ri:1aD. DUOMENIS

.

iittr' u)/ /i N,'L_/J:
(data)

Straipsniai

I)ircktoritus
Pavuduottrja 

-

-

(vieSojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo jgaliotas
ad ministracijos vadovas)

!
,' t/

L ''A)uu.''

-

(paraSas)

Pateikimo valiuta ir tikslumas.. eura,s

(vardas ir pavard€)

; ll:iir:ltiiiinh.e
r,i.;'i, r(t/.,! /,r)l1.i.i

!i

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 597.151.88
597.'15't,88

OARBO UZMOKESCIO IR SOCIATINIO ORAUDI[IO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTEJIMO IR NURASYTU S

SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA

KITOS VEIKLOS REZULTA

PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU

PELNO MOKESTIS

NUOSAVYBES METOOO ITAK

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavarde)



2-ojo VSAFAS ,,Finansines b0klds ataskaita
2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektg, i5skyrus mokeseir{ fondus ir i5tekliq fondus,
fi nansinds btlkl6s ataskaltos forma)

Skuodo pirmines sveikatos prieZiUros centras

(vieSojo sektoriaus subiekto,

Eil. Nr.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerlalusis turlas

Pldtros darbai

Trumpalaikds

ir piniqq ekvivalenlai
VISO TURTO:

Nr. /,j';'^

(vieSojo sekloriaus subjekto arba vie5olo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

73942495, Satrijos g. 5, Skuodo m., Skuodo r. sav.

pa,'engusio finansines b0kbs ataskailq (konsoliduotqlq finansin€s brlkles ataskaitq), kodas,
adresas)

FINANSINES BOKLES ATASKAITA
PAGAL 2A !l- M.h,.;e:. ! .;t,1 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurals

Stralpsniai
Paskutin6 pra6jusio

ataskaltlnlo
laikotarpio dlena

21.992,00

21.992,00

(tqsinys kit)nre puslapyje)

Mineraliniai iStekliai ir kitas ilqalaikis turtas

is materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautini mokes6iai ir socialines imokos

Gautinos sumos u: turto naudoiima, parduotas Prekes,



FlN4NSt NFS B.IJK.LES ATASKATTA
PAGAL 20/j-.M. h.,it,it;; "'[D. DUOMENIS (tesinys)

Straipsniai

FINANSAVIMO SUMOS
l3 vals,!y..!.)es t'udieto
l5 savrvaldybds brud:_eto

lS Europos Sqjungos, u:sienio valstybiq ir tarptautiniq

Dircktoriaus
plr\'acluot()ja

lo.I
it.

Eil. Nr.

(vieSojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo igaliotas
administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Paskutine pra6jusio
ataskaitlnio

laikotarplo diena

434.380,00

(vardas ir pavardd)

llgalaiki'4 atidejiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai

Moketinos sumos i biudzetus ir fondus

tS vrso FtNANSAV|Mo SUMV, lslpAREtcoitMU,
GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:


