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VŠĮ MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2019 METŲ
II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-08- 08 Nr. AT- 3896 ( 6.28.K )
BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau –Įstaiga) yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės sveikatos priežiūros
srityje veikiantis viešasis juridinis asmuo, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su
Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Marijampolės greitosios
medicinos pagalbos stoties įstatų nauja redakcija įregistruota 2014 m. spalio mėn. 17 d. Juridinių
asmenų registre. Įstaigos įregistravimo data - 2000 m. kovo 31 d., kodas - 165842157. Įstaigos ūkiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo
antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė - P.Kriaučiūno g. 2, LT- 68298 Marijampolė, tel. (8 343
) 52 854. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos
veikla neterminuota.Įstaiga gali būti paramos gavėja.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą,
kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia
nespecializuotas, kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės ,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojams. Šios paslaugos teikiamos pagal iškvietimus į
namus, viešose vietose, darbo vietose, gydymo įstaigose.
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su
Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už GMP paslaugas,
apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.
.
Darbuotojų skaičius įstaigoje 2019 -06-30 buvo 72.
Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.
II.

APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje pakeitimų nebuvo.
III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis vykdo veiklą turėdama jai priklausantį
turtą, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje.
2019 metų II-jo ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose lyginamoji informacija
pateikta.
1. Ilgalaikis materialusis turtas ( toliau IMT )
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo penkis vakuuminius čiužinius, kurių balansinė vertė2601,50 Eur.
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Informacija apie Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.
2.Finansavimo sumos
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai, ataskaitinio ketvirčio
pabaigoje buvo iškeltas į panaudotų finansavimo sumų pajamas.
Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį
laikotarpį yra rodoma pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ - aiškinamojo rašto 4 priedas ir 5
priedas.
3.Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 145 949, 02 Eur.: skolos
tiekėjams už gautas prekes ir suteiktas paslaugas-20 454,75 Eur, mokėtinas darbo užmokestis,
soc.draudimas, gyventojų pajamų mokestis-81 831,56 Eur., sukauptos atostoginių sąnaudos-43
126,97 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai–535,74 Eur.
4. Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ataskaitinio laikotarpio finansinis įstaigos veiklos rezultatas yra teigiamas –38 816,42 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo.
PRIDEDAMA :
1. 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2
lapai.
2. 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,
2 lapai
3. 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas.
5. 5 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
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