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I.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme
nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Joniškio rajono savivaldybės
turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kt.įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos
buveinė yra Vilniaus g. 6, Joniškis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles
atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.
Įstaigos identifikavimo numeris 157656014. Įregistruota 1997 m. spalio 14 dieną. Banko rekvizitai:
AB SEB bankas, A/s LT 95 7044 0600 0227 5560. Vidutinis sąrašinis 2011metais dirbančiųjų
skaičius 11 darbuotojai, iš jų 3 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju 5, slaugytojos 2, kiti kito
personalo 2.
Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio
ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.
Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorė Vaida Činčienė ir vyr.
finansininkė Irena Jaraminienė.
Nuo 2010 metų VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras vykdo projektą „Joniškio psichikos
sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos dienos stacionarą“, kurio
tikslas yra įkurti 8 vietų Psichikos dienos stacionarą, praplečiant įstaigos veiklą bei pagerinant
teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Įstaiga filialų neturi.
Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
2011 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 122124 lt. , t.sk. Ilgalaikis turtas 537 lt., trumpalaikis
turtas 121587 lt. Nuosavybė sudarė 88362 lt., iš jų dalininkų nuosavybė 391 lt. Projekto vykdymui
buvo gaita ir panaudota 89456,07 Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.
Įstaiga per 2011 metus uždirbo 18074 lt. grynojo pelno.
Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011 01 01 d. iki 2011 12 31 d.
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II.

APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras 2011 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis
Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės
apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2010 m. spalio 25 d. direktorės įsakymu Nr. V-5
patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama rankiniu būdu.
3. 2011 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Įstaiga
2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d. Pasikeitus finansinės apskaitos
informacijos formavimo taisyklėmis 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami
praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai.
4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.
5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatytą klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose.
6. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir
Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 18 d.
direktorės įsakymu Nr. V-7, minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė
nei 1000 lt. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose
rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama
prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos
atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą
nusidėvėjimo sumą.
Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal
formulę:
N= (V1 – V2)/T, kur
N – metinė nusidėvėjimo suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;
T – naudingo tarnavimo laikas (metais).
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 18 d.
direktorės įsakymu Nr.V- 7.
Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP.
Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine
verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto
įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto
vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.
Nematerialiojo turto
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amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo
metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:
N= (V1 – V2)/T, kur
N – metinė amortizacijos suma;
V1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
V2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;
T – naudingo tarnavimo laikas metais.
7. Įstaigoje tyrimo ir plėtros išlaidos apskaitomos vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir
BAP. Tyrimo išlaidos Įstaigoje yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros
išlaidos yra priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka šiuos kriterijus:
7.1 yra techninių galimybių užbaigti šio turto kūrimą taip, kad jį būtų galima parduoti arba naudoti
savo veikloje, ir Įstaiga ketina užbaigti kurti šį turtą;
7.2 įstaiga ketina ir gali šį turtą naudoti arba parduoti arba gali įrodyti, kad turtas teiks ekonominę
naudą, jeigu bus naudojamas viduje, ir kaip jos teiks;
7.3 egzistuoja naudojant šį turtą gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų arba paties nematerialiojo
turto rinka;
7.4 Įstaiga turi tinkamų finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir turtui naudoti arba
parduoti;
7.5 Įstaiga gali plėtros etape patikimai įvertinti su jo kūrimu susijusias išlaidas.
Plėtros darbai amortizuojami kaip ir kitas nematerialus turtas.
8. Įstaigoje Biologinis turtas apskaitomas vadovaujantis 16-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
Įstaigoje prie biologinio turto priskiriami: gyvūnai ir augalai, kurie skirti gydomiesiems,
socialiniams ir moksliniams tikslams vykdyti.
8.1 Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS
nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į
turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius
įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.
9. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir
BAP.
10. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į
sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo
aktus. Medikamentai ir med.priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Ūkinės
medžiagos nurašomos jas išdavus naudojimui pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos
medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.
11. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o
VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo
sumos.
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12. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
13. Įstaigoje nuoma, finansinė nuomo (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS
nuostatomis ir BAP.
14. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
15. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
16. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
17. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
18. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:
18.1 Šiaulių teritorinė ligonių kasa,
18.2 VSDFV Joniškio skyrius.
20. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant finansų kontrolės procedūras, kurios patvirtintos
2009 m. gruodžio 18 d. direktorės įsakymu Nr. V-9.
21. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi
asmenys.

III.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)
1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pagal 11-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.
2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)
2.1 . Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.
pateikta priede Nr.2.
2.2 . IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
savikaina – 59154 Lt.
3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, kitas
finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos
3.1 . Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
3.2 . Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
3.3 . Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.
3.4 . Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą,
nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo
tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų
ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto
7 priede, priedas Nr.3;
3.5 .Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas
nuvertėjimas.
3.6 . Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
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3.7 . Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8
priede nurodytą formą, priedas Nr.4.
3.8 . Įstaiga finansinių įsipareigojimų neturi.
4.

Atsargos
Atsargos (trumpalaikis turtas) apskaitomos įsigijimo savikaina. Apskaita tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.

5. Finansavimo sumos
5.1 Projekto „Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas,
įkuriant psichikos dienos stacionarą“ vykdymui finansavimo gauta 89456,07 Lt. ,
informacija pateikiama pagal 20-o standarto 4 priede nurodytą formą.
6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai
6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į
trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per
12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi
finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir
trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos
straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.
7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda
Nebuvo.
8. Grynasis turtas
8.1 Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 391 Lt., kuris buvo perduotas 1998
metais steigiant viešąją įstaigą.
8.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 70288 Lt.
8.3 Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė 18074 Lt.
9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos
9.1 . Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga
parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.
9.2 . Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:
9.2.1 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių
kasa 339819,25 Lt.;
9.2.2 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai
asmenys 23265,75 Lt.;
9.3 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas
pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą.
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10. Segmentai
10.1 Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede
nustatytą formą priedas Nr.7.
10.2 Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos,
įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant
proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos
ir nemedicininės veiklos pajamų.
11. Finansinės būklės ataskaita
11.1. Finansinės būklės ataskaita pateikta 2-ojo VSAFAS “Finansinės būklės ataskaita” 2
priede. Detalizuojame ataskaitoje pateiktas sumas:
11.1.1. Per vienus metus gautinos sumos 26334 Lt. iš jų Šiaulių TLK – 26086,68 Lt.,
11.1.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90831,82, Lt, iš jų pinigai bankuose 88876,21 Lt.,
kasoje 1955,61 Lt.
11.1.3. Trumpalaikiai įsipareigojimai 33371 Lt., iš jų tiekėjams (gruodžio mėn. suteiktų
paslaugų apmokėjimui) 2932 Lt., sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos kasmetinės
nepanaudotos atostogos 22215 Lt., įmokos sodrai 8224 Lt.
12. Veiklos rezultatų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
13.1. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.
13.2. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.
13.3. Apskaitos politikos pakeitimai dėl VSAFAS taikymo paveikė Įstaigos finansinės būklės
ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną.

14. Sąnaudos
14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos
vadovaujantis VSAFAS ir BAP.
14.2 Ataskaitiniais metais pagrindines sąnaudas (66,3 proc. gautų pajamų) sudarė darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 300001 Lt;
15. Sandoriai užsienio valiuta
15.1 Ataskaitiniais metais Įstaiga sandorių užsienio valiuta nevykdė.

6

16. Turto nuvertėjimas
16.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
nuvertėjimo apskaityta nebuvo.
16.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui
nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
16.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.
17. Su darbo santykiais susijusios išmokos
17.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų
skaičius 11 darbuotojų;

Direktorė

Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė

Irena Jaraminienė
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2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-03-15 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Straipsniai
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos Nr.
ataskaitinio
ataskaitinio
laikotarpio diena
laikotarpio diena
537
2702
96
670

441

2032

441

2032

121587

111203

2359
28396

1121
32853

26334
2062

28791

90832
122124

77229
113905

33371

43226

33371

43226

2932
8224
22215

2998
8189
32039

88753
391

70679
391

88362
18074
70288

70288
13175
57113

122124

113905

4062

(parašas)

Vaida Činčienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras, Vilniaus g. 6, Joniškis, kodas 157656014
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2011 m.
Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės asignavimams priklausančią
finansavimo sumų, gautų / gautinų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, dalį):

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.

Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų:

3.1. Biudžeto asignavimai:
3.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą
4

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

13418

13418

0

13418

13418

0

13418

13418

0

Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Finansavimo sumos

2
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Tiesiogiai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų:

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą
4

3

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

76038

76038

0

76038
89456

76038
89456

0
0

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas
Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

1

2

Gautinos
Gautos
finansavimo finansavimo
sumos
sumos
3

4

Iš viso
5=3+4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos
Gautos
finansavimo finansavimo
sumos
sumos
6

Iš viso

7

8=6+7

89456,07
89456,07

89456,07
89456,07

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams
1. priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)
2. Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
3.
organizacijų
4. Iš kitų šaltinių
5. Iš viso

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2012-03-15
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš
savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos ne pelno siekianti įstaiga, vykdanti psichikos
sveikatos priežiūrą ir teikianti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.
Vykdydama jai pavestus uždavinius, įstaiga atlieka šias funkcijas:
 teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais,
 vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą,
 prireikus siunčia psichikos ligonius į psichiatrijos įstaigos stacionarą,
 teikia pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims,
 teikia narkologinę pagalbą,
 teikia psichologinę, psichoterapinę pagalbą,
 stebi ilgalaikiame pacientų registre esančius pacientus,
 teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms,
 teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą,
 teikia antrinio lygio konsultacinę pagalbą,
 atlieka gydytojų konsultacinės komisijos funkcijas.
Psichikos sveikatos centre dirba šie specialistai:
 gydytoja psichiatrė,
 gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė,
 gydytoja priklausomybės ligų psichiatrė,
 klinikinės psichologijos specializaciją turinti psichologė,
 psichologė,
 psichiatrijos slaugytojos,
 socialinė darbuotoja.
Gydant narkologinius pacientus, centre teikiamos papildomos mokamos paslaugos:
 anoniminis paciento konsultavimas,
 anoniminis šeimos nario konsultavimas.
Per 2011 metus (skliausteliuose palyginimui 2010 m. skaičiai.):
apsilankymų pas gydytoją psichiatrą :
- suaugusių
5473 (5046)
- vaikų
94
(164)
- paauglių
33
(51)
apsilankymų pas psichologą :
suaugusių 164
(141)
vaikų
81 (60)
paauglių
35
(128)
apsilankymų pas priklausomybės ligų psichiatrą:
- dėl ligos
40 (50)
- profilaktiškai 1156 (1085).
Vizitai į namus 60
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Psichikos sutrikimų struktūra :
skaičiais
2011 metai

2010 metai

Suaugusių nuo 16 metų, psichikos ir elgesio sutrikimai
Iš jų :
protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai
pirmą kartą gyvenime nustatyta diagnozė 2011m.

1652

1450

97
626

60
511

esančių ilgalaikio pacientų stebėjimo registre skaičius iš viso
Iš jų:
protinis atsilikimas
schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai
organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

723

700

400
252
34

388
240
35

Vaikų iki 15 metų psichikos ir elgesio sutrikimai
Iš jų:
diagnozė nustatyta pirmą kartą gyvenime
vaikams, kuriems nustatytas invalidumas
Iš jų :
per ataskaitinius metus
Nukreiptų į psichikos stacionarą skaičius

83

132

45
21

94
25

2
243

7
253

Joniškio psichikos sveikatos centre teikiama socialinė pagalba psichikos ligoniams bei jų
šeimos nariams, kurie į socialinę darbuotoją kreipiasi dėl įvairių iškylančių socialinių problemų.
Per 2011 metus pas socialinę darbuotoją apsilankė 263 klientai. Į namus pas klientus vykta
34 kartus.
Socialinių darbuotojų klientai – asmenys, sergantys psichikos ligomis bei jų šeimos
nariai. Į socialines darbuotojas klientai kreipiasi dėl įvairių jiems iškylančių problemų. Socialinės
darbuotojos konsultavo ir informavo klientus :
apie įstatymus dėl socialinių garantijų, jiems priklausančių lengvatų;
apie klientui reikalingas pagalbos įstaigas ;
apie jų teises, pareigas ir galimybes kiekvienu konkrečiu atveju.
Socialinė darbuotoja padeda savo klientams pasirinkti bei priimti sprendimus, tvarkyti
reikalingus dokumentus, bendrauja su klientu individualiai. Yra dirbama ne tiki su klientu , bet ir
su kliento šeimos nariais:
konsultuojami, kaip elgtis esant problemoms, konfliktams, iškilusiems dėl kliento sveikatos būsenų
pakitimų;
informuojami ir konsultuojami apie pagalbos poreikį ir priemones;
į pagalbos teikimo procesą stengiamasi įtraukti šeimos narius ir artimuosius.
Kadangi Joniškio PSC yra dirbama komandiniu principu, socialinės darbuotojos
konsultuojasi su klientą prižiūrinčios komandos nariais – gydytoju-psichiatru, psichikos sveikatos
slaugytoja, psichologu bei su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais.
Kartu su psichikos sveikatos slaugytojomis socialinė darbuotoja vykdo švietėjišką
veiklą: ruošia stendus, lankstinukus klientams bei jų šeimos nariams. 2011 metais Lietuvos
sutrikusio psichikos žmonių globos bendrijai vyr. socialinė darbuotoja Aušra Maskoliūnienė pateikė
projektą “Bendri veiksmai psichikos neįgaliųjų reabilitacijos kelyje” (projektas tęstinis nuo 2003
m.). Už gautas lėšas Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Joniškio skyriaus 6
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nariai vasarą dalyvavo savarankiškumo stovykloje Šventojoje, buvo teikiamos savipagalbos ir
psichoedukacinės paslaugos.
Siekiant geresnių darbo rezultatų socialinės darbuotojos aktyviai bendradarbiauja su :
Šiaulių psichiatrijos ligoninės socialiniu skyriumi,
Šaukėnų psichiatrijos ligoninės socialiniu skyriumi,
Joniškio socialinės paramos skyriumi,
Seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, seniūnais,
Joniškio paslaugų ir užimtumo centru,
Medicinos punktų darbuotojais, Nevyriausybinėmis organizacijomis.
Socialinė darbuotoja kelia savo kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose mokymuose,
seminaruose, konferencijose. Nuo 2008 m. socialinei darbuotojai suteikta vyresniojo socialinio
darbuotojo kvalifikacinė kategorija.
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro per 2011 metus vykdyti projektai :
“Bendri veiksmai psichikos neįgaliųjų reabilitacijos srityje” (Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija, projektas tęstinis nuo 2003 m),
„Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos
dienos stacionarą“ (projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-61-001) (toliau – Projektas), pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Psichikos dienos stacionarų
(centrų) įkūrimas“ .
Joniškio psichikos sveikatos centro dalininkai yra Joniškio rajono savivaldybė, įnašo vertė
metų pradžioje 391,12 Lt., metų pabaigoje 391,12 Lt. Darbuotojų skaičius 2011 metų pradžioje
11, metų pabaigoje 11 . Per 2011 metus įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido
Per 2011 metus buvo gauta iš viso 452541 Lt. (2010 m. 350294 Lt.). Iš jų :
Šiaulių TLK (pagal sutartį)
339819 Lt.
(2010 m. 328046 lt.).
psichikos sveikatos centre teikiamos mokamos paslaugos
23266 Lt.
Projekto „Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant
psichikos dienos stacionarą“ vykdymui 89456 Lt.
Per 2011 metus išlaidoms panaudota 434467 Lt. Iš jų :
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
- darbo užmokestis
- socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
-šildymas
-elektros energija
-vandentiekis ir kanalizacija
-ryšių paslaugos
-darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
-transporto išlaikymas
-spaudiniai
- prekės
-projekto vykdymui iš įstaigos lėšų
-kitos išlaidos

300001 lt.
229052 lt.
70949 lt.
45010 Lt
6094 lt.
2645 lt
267 lt.
4668 lt.
656 lt.
3435 lt.
2029 lt.
1429 lt.
12713 lt.
11074 lt.

Projekto „Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas,
įkuriant psichikos dienos stacionarą“
89456 Lt
2011 m. išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė 43200 Lt., kitų išmokų nebuvo.
Išmokų su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.
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Įstaiga įsiskolinimų neturi.
Metų finansinis rezultatas 2011 m. 18074

(2010 m. 13175 lt.)

PERSONALO STRUKTŪRA
Eil.Nr. Pareigybė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suaugusių psichiatrė
Vaikų ir paauglių psichiatrė
Direktorė
Priklausomybės ligų psichiatrė
Psichologė
Socialinė darbuotoja
Slaugytojos
Vyr. finansininkė
Sekretorė
Vairuotojas
Valytoja
Viso:

Darbo
krūvis
0,75
0,5
1,0
0,5
1,0
1,2
2,0
1,0
0,5
1,0
0,5
9,95

Darbuotojų
skaičius
1
1
1
2
1
2
1
1
1
11

VIDUTINIS ATLYGINIMAS PER METUS (lt.)
1.Direktorius
2.Gydytojai psichiatrai
3. Psichologas
4. Slaugos personalas
5.Vyr. socialinė darbuotoja
6.Vyr.finansininkas
7. Sekretorė
8.Vairuotojas
9.Valytoja

3600,0
2380,0
2142,0
1727,0
1569,0
1825,0
634,0
1045,0
400,0

Direktorė

Vaida Činčienė
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3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-03-15 Nr. 1
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Straipsniai

Pastabos Nr.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
Direktorė

_______________________________________________
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
452541
350294
89456
13418

Ataskaitinis
laikotarpis

76038

363085
363085

350294
350294

434467
300001
2165
14912
3435
656
280

337119
297705
3486
16274
235
4651
1212
517

1429

5124

92853
18736
18074

2304
5611
13175

18074

13175

18074

13175

Vaida Činčienė
________________

(vardas ir pavardė)

