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TARPINI Ų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS      
2015-09-30 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika ), yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens 
sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su 
Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais. 

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų 
įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais (įstatų paskutinio 
patvirtinimo data  2009 m. liepos 7 d.). Poliklinika 1997 m. gruodžio 12 d. įregistruota Valstybės 
įmonės registrų centre, jos  kodas 193319235. 

Adresas: Vilniaus g. 117, 41115 Biržai, Lietuvos Respublika 
Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – tenkinti 
viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje. 

Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias 
teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: pirminės ambulatorinės 
sveikatos priežiūros, akušerio, bendruomenės slaugos, masažo praktikos, greitosios medicinos 
pagalbos, odontologinės priežiūros (pagalbos). Teikiant medicinines paslaugas siekiama ne kuo 
didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų. 

Poliklinika neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.   
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poliklinikos struktūriniai padaliniai buvo šie: 
 

Eil. 
Nr. Struktūrinis padalinys Buveinės adresas 

1 2 3 
1. Odontologijos skyrius Janonio g. 2 , Biržų m., Biržų r. sav. 
2. GMP skyrius  Vilniaus g.117, Biržų m., Biržų r. sav. 
3. Vabalninko ambulatorija B. Sruogos g. 15a, Vabalninkas, Biržų r. sav. 
4. Pabiržės ambulatorija Kaštonų g. 5, Naciūnų k., Biržų r. sav. 
5. Papilio ambulatorija Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav. 
6. N.Radviliškio ambulatorija Aušros g. 2, Nem. Radviliškis, Biržų r. sav. 
7. Anglininkų medicinos punktas  Liepų g. 34, Anglininkų k., Širvėtos sen., Biržų r. sav. 
8. Germaniškio medicinos punktas Kalno akligatvis Nr.5, Germaniškio k., Nemunėlio Radviliškio 

sen., Biržų r. sav. 
9. Kratiškių medicinos punktas Londono g. 25, Kratiškių k., Širvėtos sen., Biržų r. sav. 
10. Kučgalio medicinos punktas Šaltinėlio g. 5, Kučgalio k., Papilio sen., Biržų r. sav. 
11. Kupreliškio medicinos punktas Kupiškio g. 5, Kupreliškio mstl., Papilio sen., Biržų r. sav. 
12. Kvetkų medicinos punktas Pakluonės g. 26, Kvetkų k., Papilio sen.,  Biržų r. sav. 
13. L.Žemės medicinos punktas Ateities aklg. 2, Pačeriaukštės k., Pačeriaukštės sen.,  Biržų r. sav. 
14. Medeikių medicinos punktas Biržų g. 45, Medeikių k., Parovėjos sen.,  Biržų r. sav. 
15. Meilūnų medicinos punktas Žibučių g. 3, Meilūnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav. 
16. Obelaukių medicinos punktas  Taikos g. 8, Obelaukių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. 
17. Parovėjos medicinos punktas Pušynėlio g. 8, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav. 
18. Sodeliškio medicinos punktas Mokyklos g. 3, Juostaviečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav. 
19. Smilgių medicinos punktas Bičių g. 1, Smilgių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav. 
20. Šukionių medicinos punktas Upytės g. 5, Šukionių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav. 
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Struktūrinių padalinių pagrindinė veikla nesiskiria nuo pagrindinės Poliklinikos veiklos. 
Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 
Pagrindinis Poliklinikos veiklos uždavinys yra organizuoti ir teikti kvalifikuotą pirminę 

sveikatos priežiūros ambulatorinę pagalbą gyventojams. 
Poliklinika taip pat teikia mokamas medicinos paslaugas gyventojams bei kitiems juridiniams 

asmenims. 
Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas paslaugas pagal sutartį su 

Panevėžio teritorine ligonių kasa. Pajamos iš TLK per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu  sumažėjo, nes mažėja poliklinikos aptarnaujamų gyventojų skaičius ir 
negautas finansavimas už gerus darbo rezultatus pagal sutartį su TLK už trečią ketvirtį. Gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tendencija rajone išliks ir ateityje.  

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį ( 2015 m. III ketvirtį ) apskaitos politikos keitimų nebuvo atlikta, 
tik pakeisti apskaitiniai įverčiai, ryšium su ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų pakeitimu nuo 
2015m. sausio 1d. naujai įsigytam ilgalaikiam turtui.  Nebuvo nustatyta ir esminių klaidų, kurios  
padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose  
  
 

II.  NUORODA Į PASKUTIN Į METINI Ų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų 
RINKIN Į 

 
 Paskutinis metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra 

ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis kuri pateikta nepriklausomam auditoriui  2015 m. 
kovo 17 d. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita gauta 2015 m. kovo 25 d.   

   
 

III.  SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
 

PASTABA Nr.1    NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
 Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinika nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.  
 
PASTABA Nr.2  ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS                                                                                                   

 
          Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 11252,81Eur., t. y. 
pirkta sodapūtė už 1071,-Eur. ir turbina „Alegra“ už 820,-Eur. kompiuteris su programine įranga už 
820,-Eur. odontologijos skyriui; nešiojamas kompiuteris už 738,-Eur. ir baldų komplektas už 550,-Eur. 
poliklinikos laboratorijai; 77,85Eur.- projekto paraiška (dalinis mokėjimas) poliklinikos infrastruktūros 
modernizavimui ir masažinė kapsulė už 3591,-Eur. poliklinikos fizioterapijos kabinetui; kompiuteris 
su programine įranga už 505,-Eur. skiepų kabinetui ir įrengtas pandusas prie Vabalninko ambulatorijos 
už 3079,96Eur. 
 Panduso pastatymui dalis lėšų, t. y. 2317,-Eur. gautas finansavimas iš savivaldybės, o masažinės 
kapsulės  įsigijimui dalis lėšų, t. y.   2297,39Eur. – gauta parama iš Norvegijos. 
  
 

PASTABA Nr.3   INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALA IKES MOK ĖTINAS 
SUMAS  

 
 14270,-Eur.  - tiekėjams mokėtinos sumos už medicininę įrangą, benziną, elektrą, komunalines 

paslaugas, telefoninius pokalbius, medikamentus ir kt.; 
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120291,-Eur.  - sukauptos atostoginių sąnaudos; 
100901,-Eur.  - mokėtinas darbo užmokestis už kovo  mėn. ir mokėtinos socialinio draudimo 

įmokos , pajamų mokestis bei mokestis į garantinį fondą. 
258,-Eur surinktos grąžintinos lėšos Panevėžio TLK už  KVP (kompensuojamųjų vaistų pasų) 

išdavimą. 
  
 
 
PASTABA Nr.4    PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
 
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas:  
1255195,-Eur.  - pajamos iš PSDF biudžeto už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, skatinamąsias , prevencinių programų ir protezavimo paslaugas; 
 117201,-Eur.  - pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 

profilaktinius sveikatos patikrinimus, skiepus( ne pagal valstybės finansuojamą planą), plombines 
medžiagas, dantų protezavimo paslaugas, fizioterapijos, masažo procedūras, papildomus tyrimus, 
nedraustų PSDF draudimų apsilankymus pas gydytojus ir kt.; 

3403,-Eur.  - pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ligonių 
pervežimai ir kt.). 

 
 
 
PASTABA Nr.5    KITOS VEIKLOS  PAJAMOS  
 
 
132,-Eur. – kitos veiklos (nuomos) pajamos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASTABA Nr.6  FINANSAVIMO SUMOS 
 
20 VSAFAS  „ FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas 
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20 VSAFAS  „ FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo sumos 

Finansavi
mo sumų 

likutis 
ataskaitini

o 
laikotarpi

o 
pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarp į 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje 

 
Finansavi
mo sumos 
(gautos), 
išskyrus 

neatlyginti
nai gautą 

turt ą  

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*  

Neatlygintin
ai gautas 

turtas 

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos) 

 Finansavimo 
sumų 

(gautinų) 
pasikeitimas 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 

1. 

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų 
dalį, gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų): 

2309 51     -522   29  1867 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2309      -442    1867 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti  51     -80   29  

2. 

Iš savivaldybės biudžeto 
(išskyrus  savivaldybės 
biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų): 

10530 2917     -1014    12433 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 10530   2317       -684    12163 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti  2917  -2317       -330     270 

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo 
sumų dalis, kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansvimo sumų iš valstybės 
ar savivaldybės biudžetų ES  
projektams finansuoti): 

20231 287     -6723   165 13960 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 20231          -6271      13960 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti  287         -452     165  

4. Iš kitų šaltinių: 24239   27433   -25306   126 26492 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 23453   22443   -22438    23458 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 786   4990   -2868   126 3034 

5. Iš viso finansavimo sumų 57309 3255  27433   -33565   320 54752 
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PASTABA Nr.7    
      
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų 

pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 
Sprendimų dėl teisinių ginčų Poliklinika neturi. 

 
 
 
 
 
 
                      Direktorius                                                                            Leonidas Sologubovas 
             
                     Vyriausioji buhalterė                                                             Valerija Gasiulienė                                                           


