
Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 521606.94 396493.93
I. Nematerialusis turtas
I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 1 221696.94 96583.93
II.1 Žemė

II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 164157.58 57135.03
II.6 Transporto priemonės 11012.88 4376.47
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 46526.48 35072.43
II.9 Kitas ilgalaikis       materialusis turtas
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas 2 299910.00 299910.00
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1180832.16 1092948.90
I. Atsargos 3 64994.01 61855.10
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 64994.01 61855.10
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5
II. Išankstiniai apmokėjimai 4 4231.81 5545.99
III. Per vienus   metus gautinos sumos 5 462938.37 285729.35
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 434153.07 256902.16
III.5 Sukauptos gautinos sumos 28785.30 28827.19
III.6 Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos 6 0.00
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 648667.97 739818.46

IŠ VISO TURTO: 1702439.10 1489442.83
D. FINANSAVIMO SUMOS 8 203087.63 106425.55
I. Iš valstybės biudžeto 22068.91 8513.95
II. Iš savivaldybės biudžeto 7534.39 5067.35
III. 126086.61 48130.19
IV. Iš kitų šaltinių 47397.72 44714.06
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 9 394438.97 372353.54
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 112010.47
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0.00 112010.47
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 394438.97 260343.07
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0.00 113586.11
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės       pavadinimas)
154278698, RAMYBĖS G. 15 LT-29126 , ANYKŠČIAI

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ

Straipsniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

2/28/2019
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir ct

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

Straipsniai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 15368.25 9821.65
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 173685.97 109460.56
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 205384.75 19447.59
II. 12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0.00 8027.16

F. GRYNASIS TURTAS 10 1104912.50 1010663.74
I. Dalininkų kapitalas 213182.26 213182.26
II. Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 891730.24 797481.48
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 94248.76 -48148.08
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 797481.48 845629.56
G. MAŽUMOS DALIS

1702439.10 1489442.83

______
(parašas)

Vyriausioji  buhalterė  ______

(vyriausiasis buhalteris) (parašas)

Regina Kuzminienė

(vardas ir pavardė)

Audrius  Vasiliauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

              Direktorius 



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis  
Eur ir ct

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

A. 11 4240993.99 3872180.58
I. 148646.27 172420.89
I.1. 9418.34 13563.91
I.2. 58946.85 58831.27
I.3. 52096.39 76487.67
I.4. 28184.69 23538.04
II.
III. 12 4092347.72 3699759.69
III.1. 4092347.72 3699759.69
III.2.
B. 13 4133559.89 3917129.19
I. 3424956.23 3122660.41
II 40371.50 121325.40
III. 153506.91 148598.89
IV. 17.10
V. 13439.45 8820.31
VI. 2647.30 1460.00
VII. 20513.12 26179.07
VIII.
IX. 388517.98 359102.05
X.
XI.
XII. 668.58
XIII. 88938.82 101658.24
XIV. 27307.72
C. 14 107434.10 -44948.61
D. 15 -14960.42 -6817.82
I. 5582.95 18734.92
II. 0.00
III. 20543.37 25552.74
E. 16 1775.08 3618.35

F. 0.00

G. 0.00

H. 94248.76 -48148.08

I. 0.00
J. 17 94248.76 -48148.08
I.
II.

Audrius  Vasiliauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji  buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)
Regina  Kuzminienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

Direktorius 

KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

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

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

PAGAL 2018M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2/28/2019
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir ct

Eil. Nr. Straipsniai

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

154278698, RAMYBĖS G. 15 LT-29126 , ANYKŠČIAI

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Tiesioginiai 
pinigų 

srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso

Tiesioginiai 
pinigų 

srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 18 -80853.43 1012403.32 106490.39 960006.56

I. Įplaukos 3083139.24 1012403.32 3026989.35 960006.56

I.1. 162950.93 63475.34

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 14104.45 65.14
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 59050.00 59600

I.1.3 79713.77

I.1.4 Iš kitų šaltinių 10082.71 3810.2
I.2. Iš mokesčių

1.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2787277.91 1012403.32 2519626.45 960006.56
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos 132910.40 443887.56
II. Pervestos lėšos 1500.00

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus

II.3.

II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5 1500.00

II.6 Kitiems subjektams
III. Išmokos 19 3163315.07 2918998.96

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2369139.40 2251247.11
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 155699.97 164469.90
III.3 Komandiruočių 0.00 17.10
III.4 Transporto 8635.75 6610.74
III.5 Kvalifikacijos kėlimo 2647.30 5327.20
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 20513.12 26210.07
III.7 Atsargų įsigijimo 391045.26 352786.44
III.8 Socialinių išmokų

III.9 Nuomos
III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 215634.27 112330.40
III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos

B. 11153.02 11709.42

I. 11153.02 11709.42

II.

III.
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI.

C. 178.36 2872.35

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 

sumažėjimas

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

 Viešojo sektoriaus subjektams

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2/28/2019
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

154278698, RAMYBĖS G.15, LT-29126 ANYKŠČIAI

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)



III.

IV. 

IV.1 Iš valstybės biudžeto

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V.

VI. Gauti dalininko įnašai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 178.36 2872.35

D.

I. 20 -91150.49 1012403.32 97653.32 960006.56

II. 21 739818.46 642165.14

III. 22 648667.97 739818.46

 (parašas) 

Vyriausioji buhalterė        Regina Kuzminienė

 (parašas) 

vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Direktorius                  Audrius  Vasiliauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (vardas ir pavardė)

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti:

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 

metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 213182.26 845629.56 1058811.82

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x -48148.08 -48148.08

9. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 213182.26 797481.48 1010663.74

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

12.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas 17 x x x 94248.76 94248.76

17. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 213182.26 891730.24 1104912.50

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

154278698, Ramybės g. 15 , LT - 29126  Anykščiai

Mažu-

mos dalis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   

PAGAL 2018M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

Vyriausioji buhalterė  __________________ Regina   Kuzminienė

2/28/2019
                                     (data)

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

(vyriausiasis buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  __________________ Audrius  Vasiliauskas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų 

pavadinimas)
(parašas) (vardas ir pavardė)



 

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 
2018 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2019-03-07  Nr.BL19-96 

 
I.Bendroji dalis 

 
         Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė įregistruota 1997m. spalio 3 d., 
rejestro VŠ 97-3. Buveinė yra Ramybės g.15, Anykščiai. 

 Identifikavimo kodas 154278698. 
                      Įstatai patvirtinti 2016 m. gruodžio 5 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr.1-AĮ-88, įregistruoti juridinių asmenų registre 2017 m. sausio 4 d.                     
Ligoninei 1999-09-02 išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos  licencija Nr.624. Ji patikslinta 2018-12-31 .  
 Licencija suteikia teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 
 2018 m. ligoninė vykdė jos įstatuose numatytą pagrindinę veiklą: 

• teikė nemokamas antrinės sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir 

stacionarines); 
• teikė mokamas sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir 

stacionarines); 
• teikė būtinąją medicinos pagalbą. 

 Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos 

Respublikos įstatymais, patvirtintais įstaigos įstatais, yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, turintis 
ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose.  
 Ligoninės steigėjas – Anykščių rajono savivaldybė.   
 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Ligoninės lėšų šaltiniai yra: 

• Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos ( PSDF); 
• Savivaldybės biudžeto lėšos; 
• Kitų juridinių ir fizinių asmenų lėšos; 
• Kitos pajamos.  

 
                     Darbuotojų skaičius atskaitinio laikotarpio pabaigai 238 darbuotojai.              
     
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė vykdė Sveikatos programas, finansuojamas iš Anykščių 

rajono savivaldybės biudžeto: 
• „Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

gerinimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje“; 
• ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoninėje pacientams, neapdraustiems 

sveikatos draudimu‘‘; 
• „Paslaugų prieinamumo gerinimas rengiant gydytojus specialistus“;   
• ,,Darbuotojų profesinis tobulinimas“;      
• ,,Maisto paruošimo skyriaus inventoriaus atnaujinimas“; 
• ,,Darbo vietų kompiuterizavimas“. 
  

             

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė filialų neturi.    
 



 

Nuo  2010 m. sausio 1d. apskaita tvarkoma  vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos 
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.  
 
Buhalterinė apskaita tvarkoma  naudojant  buhalterinę programą PROFIT – W, darbuotojų darbo 

užmokestis skaičiuojamas naudojant programą ALGA 2000, darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos 
žiniaraščiai pildomi programa PROFIT  Web. 
 

II. Apskaitos politika 
 

1. Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau-ligoninė) buhalterinė apskaita 

tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis  šiais teisės aktais, įskaitant jų 
pasikeitimus: 
• Lietuvos Respublikos 2001- 11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; 
• Lietuvos Respublikos 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X- 1212; 
• Lietuvos Respublikos 1996-07-03 Viešųjų įstaigų įstatymu  Nr. I-1428; 
• Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės 

atskaitomybės sudarymą ir pateikimą, išskyrus 9-ąjį;14- ąjį;16-ąjį;21-ąjį;26-ąjį;27-ąjį VSAFAS.  
Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis  bendraisiais 

apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): 

subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, 
atsargumo, neutralumo , turinio viršenybės prieš formą ir pinigų.  

 
Apskaitos politika  patvirtinta 2010m. sausio 4 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-3.   
 
2.Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – Eurą. Ataskaitos sudaromos   eurų  ir euro centų tikslumu.  
3.Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami ligoninės sąskaitų plano sąskaitose taikant 

apskaitos politiką. 
4. Per ataskaitinį laikotarpį  apskaitos politika nebuvo keista. 
5. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“ 

nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas 
įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. 
Nematerialiojo turto 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 13-ajame VSAFAS) 
„Ilgalaikis materialusis turtas“; 
T – naudingo tarnavimo laikas metais. 
Nustatytos   nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas: 
 
 
Eil. 
nr. 

                  Turto grupė    Naudingo tarnavimo laikas 
                 (metais ) 

1. 
 

Programinė įranga                       4 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759


 

6. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis 
turtas“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais . Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 22 d. 
vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-169   ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 Eur. Ilgalaikis 
materialus turtas apskaitoje registruojamas  įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 0,29 Eur.  
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 materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014m. gruodžio 22 d.  vyriausiojo 
gydytojo įsakymu Nr. V-169 vadovaujantis 2014-08-18 SAM įsakymu Nr. V-875 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“. 
Nustatytas  kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas : 
 

Eil. 
nr. 

             Ilgalaikio materialiojo turto grupė   Naudingo tarnavimo laikas  
               ( metais) 

1. Transporto priemonės:                    
1.1 Lengvieji automobiliai                   9 
1.2 Specialūs automobiliai                   6 
2. Medicinos įranga                   9 
3. Baldai                    11  
4. Kompiuterinė įranga                   6  
5. Kita biuro įranga                   9 

 
Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 
 
7.Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS 
,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. 
Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. 
7.1 Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 
      - po vienerių metų gautinos sumos; 
     -  ilgalaikiai terminuotieji indėliai; 
     -  kitas ilgalaikis finansinis turtas. 
7.2.Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama; 
     - per vienerius metus gautinos sumos; 
     - pinigai ir jų ekvivalentai; 
     - kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą įstaiga jį vertina įsigijimo savikaina. 
Pinigus sudaro  pinigai kasoje ir banko sąskaitose.   
7.3 Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų 

apmokėjimo laikotarpį.  
Ilgalaikiams finansiniams  įsipareigojimams priskiriama: 

    -    ilgalaikiai atidėjiniai ; 



 

      -    ilgalaikiai įsipareigojimai. 
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 
       -    ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 
       -    ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 
       -    trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.           
 
8.Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos” nuostatomis ir bendraisiais 

apskaitos principais. Atsargos - trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti 
per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant 

finansinę atskaitomybę  jos rodomos įsigijimo  savikaina. Skaičiuojant atsargų įsigijimo savikainą prie 

pirkimo kainos pridedamos su įsigijimu susijusios tiesioginės išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas 
,,pirmas gautas, pirmas išduotas“ FIFO įkainojimo būdas. 
Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą.  Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo 

aktus. Medikamentai, vienkartinės med. priemonės, reagentai ir kitos medicininės paskirties priemonės  

į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės, skalbimo - 
valymo priemonės  nurašomos jas išdavus į skyrius ir padalinius  pagal nurašymo aktus. Degalai 
nurašomi pagal sunaudojimą. 
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama  sąnaudomis. Tokio  inventoriaus 
kiekinė ir vertinė apskaita ( kontrolės tikslais) tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.  
 
9. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos ‘‘nuostatomis 

ir bendraisiais apskaitos principais. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS 

nustatytus kriterijus. 
Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 

paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima 

gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinę vertę. 
Finansavimo sumos skirstomos į: 
-   Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
-   Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 
laikotarpiais ir tokia suma, kai patiriamos  su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
Finansavimo sumų apskaitai taikomas kaupimo principas. 
 
10.Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis  18-ojo VSAFAS ,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, 
neapibrėžtas turtas  ir poatskaitiniai įvykiai”  nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. 

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

dabartinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina ,kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai ,o 

įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta ( jei įstaigai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, 
kad ligoninė privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atdėjinys lygus tikėtinai 

sumokėti sumai).Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir 

koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes. 
    
11. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-ojo VSAFAS ,,Nuoma, 
finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos 

principais. Įstaiga apskaitoje sutartis priskiria veiklos nuomai  ar finansinei nuomai ne nuo sutarties 

formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.  
Ligoninė pagal finansinės nuomos sutartį įsigytą turtą -  apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus 

turto vertės dengimo suma. Finansinės nuomos įmokos skirstomos į turto vertės dengimo sumą ir 



 

palūkanas.  Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms. Apskaitoje 

registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos 

mokėtinos palūkanos. 
 
12.Segmentų apskaita ligoninėje grupuojama, vadovaujantis 25-ojo VSAFAS nuostatomis. Ligoninė 
finansinėse atskaitose informaciją apie veiklą pateikia segmentuose - sveikatos apsauga. Segmentuose 
pateikia informaciją apie segmento sąnaudas ir segmento pinigų srautus. 
 
13. Kaupiniai  priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. 
Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis  24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios  

išmokos“ nuostatomis ir kaupimo apskaitos principais. 
Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie 
nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.  
Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę 

dieną, t.y. gruodžio 31 d. 
Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: 
-  apskaičiuojama kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų 

dienų ; 
- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo 

vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis 

skaičiuojamas iš 3-jų  paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį 

skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Darbo dienos išmoka už kasmetines 

atostogas paskaičiuojama padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio 

metinio darbo dienų koeficiento esant penkių  darbo dienų savaitei;  
- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama ir kaupiama 

įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui  suma. 
Pagal apskaičiuotas  išmokas už kasmetines atostogas vyresnioji buhalterė   sudaro  nepanaudotų 

atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojamos 

priskaitytos  sumos.  
Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu 

užregistruota apskaitoje , sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas 

ir įsipareigojimus. 
Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu 

užregistruota apskaitoje , sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai 

sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus. 
 
14.Pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamas” nuostatomis ir bendraisiais 
apskaitos principais. 
14.1.Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su 
finansavimo pajamų  pripažinimu susijusias operacijas,  nurodoma kokios valstybės funkcijos ir kurios 

programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, naudojant subsąskaitas. 
14.2. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos kai tikėtina, kad ligoninė gaus su sandoriu 
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai ligoninė gali patikimai 
nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 
14.3. Pajamomis laikoma tik pačios ligoninės gaunama ekonominė nauda. 
14.4. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 
kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atliekami darbai ar 
parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.       



 

14.5.Visos ligoninės pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į : 
            - pagrindinės veiklos; 
            - kitos veiklos; 
            - finansinės ir investicinės veiklos.   
Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant ligoninės  įstatuose numatytą 
veiklą. 
 
15.Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos 
principais. 
15.1. 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 atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam 
tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios 
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,  kada buvo padarytos.  
15.2. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų 

ekvivalentais.  
15.3. Ligoninė sąnaudas apskaitoje registruoja pagal grupes kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. 

Išskiriamos  šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: 
     - pagrindinės veiklos sąnaudos; 
    - kitos veiklos sąnaudos; 
    - finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos . 
Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos 
apmokamos. 
 
16.Sandoriai užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais 
apskaitos principais.  Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje 
pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo 
dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.  
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko 
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.  
 
17.Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis  8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 17-ojo 
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ 

nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. 
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama 
finansinių ataskaitų rinkinį, ligoninė nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 

išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine 

verte.  
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto 
balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos 
sąnaudas.  
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto 

balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo 

savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas 
atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto 
balansinė vertė. 



 

 
18. Tarpusavio užskaitas  VSDFV Utenos skyrius, vykdydamas Valstybinio socialinio draudimo  
fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2011m.grudžio 30d. sutartį Nr.FI-
0-02/1SUT-1 per mėnesį įskaito valstybinio socialinio draudimo įmokas, priskaičiuotas nuo PSDF 

biudžeto finansuojamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio. Panevėžio 

teritorinė ligonių kasa, iš PSDF biudžeto finansuojama įstaiga VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 

ligoninė patvirtina, kad VSDFV Utenos skyriaus socialinio draudimo įmokų (40,18%) įsiskolinimo 

užskaito suma ASPĮ už mėnesį, o TLK, vykdydama atsiskaitymą pagal pateiktą sąskaitą už praėjusį 
mėnesį, šia suma mažina kreditorinį įsiskolinimą įstaigai. 
       Pagal TLK įsiskolinimo sveikatos priežiūros įstaigai užskaitos aktą mažinamos gautinos sumos už- 
suteiktas paslaugas Panevėžio TLK, o valstybinio socialinio draudimo imokų įsiskolinimo įskaitos aktą 

mažinamas įsiskolinimas SODRAI-mokėtinos socialinio draudimo įmokos. 
       
19. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas”. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų 

praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių 

esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos 
vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų 

vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei  1,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų 

vertės.  
 
20.Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 
                           -  finansinės būklės ataskaita; 
                           -  veiklos rezultatų ataskaita; 
                           -  pinigų srautų ataskaita; 
                           -  grynojo turto pokyčių ataskaita; 
                           -  aiškinamasis raštas. 
 Finansinių  ataskaitų sudarymą nustato  2-asis VSAFAS ,,Finansinės būklės ataskaita‘‘, 3-asis 
VSAFAS,, Veiklos rezultatų ataskaita“, 4-asis VSAFAS,, Grynojo turto pokyčių ataskaita’’,  5-asis 
VSAFAS ,,Pinigų  srautų ataskaita”, 6-asis VSAFAS,,Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas”. 
Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų formą. 
Finansinėse  ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais ir 
centais. 
Sudarytos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  

   Ligoninė visuotiniam dalininkų susirinkimui teikia tvirtinti metinį finansinių atskaitų rinkinį. 
 
      



 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
 FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 
 
 1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 
                                                                                                                              
 
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,  
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 
 
 
 
 
 
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: 
 
 
 
 
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė  
vertė yra:                                                                                                                    
    
 
 
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 
 
 
 
 
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: 
 
 
 
 
 
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik 
pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro: 
 
 
 
 
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį įsigyto turto likutinė vertė : 
 
  

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 2018 metais nenustatyta. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis  
laikotarpis 

0 0 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

486.197,45 1.014.668,77 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

 
 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

8.866,50 191,79 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs  
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

 



 

                                                                                                                                                                      
                                          12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“   
                                          1priedas 
 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 
 

Eil. 
Nr.  

Straipsniai Žemė 

Pastatai 
Infrastru-
ktūros ir 

kiti 
statiniai 

Nekiln
o-

jamosi
os 

kultūr

os 
vertyb

ės 

Mašinos ir 

įrenginiai 
Transporto 
priemonės 

Kilnoja
-mosios 
kultūro

s 
vertybė

s 

Baldai ir 
biuro 
įranga 

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas 

Nebaigta 
statyba 

Išankstiniai 

apmokėjim

ai 
 

Iš viso 
Gyvena
-mieji 

Kiti 
pastatai 

Kitos 
verty
bės 

Kitas 
ilgalaikis 
materialu
sis turtas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Įsigijimo ar 
pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

      1.227.470,92 77.193,87  149.904,01   0,00  1.454.568,80 

2.  
Įsigijimai per 
ataskaitinį laikotarpį 

(2.1+2.2) 
      1.657,60   9.495,42   93.173,58  104.326,60 

2.1.           
pirkto turto 
įsigijimo 
savikaina 

      1.657,60   3.137,83     4.795,43 

2.2.     

neatlygintinai 
gauto turto 
įsigijimo 

savikaina 

         6.357,59   93.173,58  99.531,17 

3. 

Parduoto, perduoto ir  
nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

(3.1+3.2+3.3) 

      7.621,69   5.757,75   93.173,58  106.553,02 

3.1.    parduoto                

3.2.     perduoto             93.173,58  93.173,58 

3.3.     nurašyto       7.621,69   5.757,75     13.379,44 

4.   Pergrupavimai (+/-)                

5. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4) 

      1.221.506,83 77.193,87  153.641,68   0,00  1.452.342,38 



 

6. 

Sukaupta 
nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

X     1.170.335,90 72.817,40  114.831,57     1.357.984,87 

7.   

Neatlygintinai gauto 
turto sukaupta 
nusidėvėjimo 

suma** 

X                  

8.   

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo suma 

per  ataskaitinį 

laikotarpį 

X     31.792,72 2.662,74  5.916,04     40.371,50 

9.   

Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto 

turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3) 

X                  

9.1.     parduoto X                  

9.2.     perduoto X                  

9.3.     nurašyto X                  

10.   Pergrupavimai (+/-) X         144.779,38 9.299,15  13.632,41     167.710,94 

11. 

Sukaupta 
nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10) 

X      1.057.349,24 66.180,99  107.115,20     1.230.645,43 

12. 
Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

X                  

13.   
Neatlygintinai gauto 
turto sukaupta 
nuvertėjimo suma** 

X                  

14.   

Apskaičiuota 

nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį 

laikotarpį  

X                  

15.   

Panaikinta 
nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

X                  



 

16.   

Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto 

turto nuvertėjimo 

suma 
(16.1+16.2+16.3) 

X                 X         

16.1
. 

    parduoto X                 X         

16.2
. 

    perduoto X                 X         

16.3
. 

    nurašyto X                 X         

17.   Pergrupavimai (+/-) X                 X         

18. 

Nuvertėjimo suma 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14 -15-16+/-
17)  

X                 X         

19. 
Tikroji vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje  

  X X X   X X   X   X X X   

20. 

Neatlygintinai gauto 
turto iš kito subjekto 

sukauptos tikrosios 
vertės pokytis 

                            

21.   

Tikrosios vertės 

pasikeitimo per 
ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-) 

  X X X   X X   X   X X X   

22.   

Parduoto, perduoto 
ir nurašyto turto 

tikrosios vertės 

suma 
(22.1+22.2+22.3) 

  X X X   X X   X   X X X   

22.1
. 

    parduoto   X X X   X X   X   X X X   

22.2
. 

    perduoto   X X X   X X   X   X X X   

22.3
. 

    nurašyto   X X X   X X   X   X X X   

23.   Pergrupavimai (+/-)   X X X   X X   X   X X X   

24. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(19+20+/-21-22+/-23) 

  X X X   X X   X   X X X   



 

25. 

Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(5-11-18+ 24) 

      164.157,59 11.012,88  46.526,48     221.696,95 

26. 

Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

(1-6-12+19) 

      57.135,02 4.376,47  35.072,44     96.583,93 

 
 Ligoninė per 2018 metus  ilgalaikio turto įsigijo už 11.153,02 eurus.  

                          
                  13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“   
                  1 priedas       
                          

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 
        

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (2018m. ) 
                          

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Plėtros 

darbai 

Programinė 

įranga ir 

jos 
licencijos 

Kitas nematerialusis turtas 
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai 

Prestižas Iš viso 

patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje) 

literatūros, 

mokslo ir 
meno 

kūriniai 

kitas 
nematerialusis 

turtas 

nebaigti 
projektai 

išankstiniai 

apmokėjimai 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

  8032,24             8032,24 

2.   Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                   
2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina                   

2.2. 
    

neatlygintinai gauto turto įsigijimo 

savikaina 

  

  

              

3. 
  

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį 

                  



 

3.1.     parduoto                   

3.2.     perduoto                   

3.3.     nurašyto                   

4. 
  

Pergrupavimai 
(+/-)   

                  

5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 

  8032,24             8032,24 

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

X 
8032,24   

          
8032,24 

7. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma** 

X 
    

          
  

8. 
  

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį 
X 

    
X   X X   

  

9. 
  

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma 
X 

    
X   X X   

  

9.1.     parduoto X     X   X X     

9.2.     perduoto X     X   X X     

9.3.     nurašyto X     X   X X     

10. 
  

Pergrupavimai 
(+/-)   

X 
    

X   X X   
  

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8-9+/-10) 

X 
    

X   X X   
  

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

                  

13. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma** 
                  

14. 
  

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį 

                  

15. 
  

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį 

                  

16. 
  

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma 

                  

16.1.     parduoto                   

16.2.     perduoto                   

16.3.     nurašyto                   

17. 
  

Pergrupavimai 
(+/-)   

                  

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14-15-16+/-17) 

                  



 

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18) 
  0,00             0,00 

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12) 
  0,00             0,00 

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.                   
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.             

 
 
 
2. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 
 
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro   299.910,00 Eur, tai LR Vyriausybės platinami taupymo lakštai.  
 
 
 



 

3. ATSARGOS 
                                                                                                                 8-ojo VSAFAS „ Atsargos“  
                                                                                                                                                                                                                      1 priedas 
 
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, 

žaliavos ir ūkinis 

inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti 

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti 

Iš viso 

nebaigta gaminti 
produkcija  

nebaigtos 
vykdyti 
sutartys 

pagaminta 
produkcija 

atsargos, 
skirtos 

parduoti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Atsargų įsigijimo vertė 

ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

 

61855,10 

     

61855,10 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį 

laikotarpį: (2.1+2.2) 

 

406118,67 

     

406118,67 
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina  386214,81      386214,81 

2.2. 
nemokamai gautų atsargų 

įsigijimo savikaina 
 

19903,86 
     

19903,86 

3. 
Atsargų sumažėjimas per 

ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) 

 

402979,76 

     

402979,76 
3.1. Parduota         
3.2. Perleista (paskirstyta)  10,73      10,73 
3.3. Sunaudota veikloje  402969,03      402969,03 
3.4. Kiti nurašymai         
4. Pergrupavimai (+/-)         

5. 
Atsargų įsigijimo vertė 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2-3+/-4) 

 64994,01      64994,01 

6. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
         

7. 
Nemokamai arba už simbolinį 

atlygį gautų atsargų sukaupta 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 

               

8. 
Atsargų nuvertėjimas per 
ataskaitinį laikotarpį  

               



 

9. 
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma 
               

10. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų 

ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(10.1+10.2+10.3+10.4) 

             

10.1. Parduota                 

10.2. Perleista (paskirstyta)                 

10.3. 
 
Sunaudota veikloje 

         

10.4. 
Kiti nurašymai          

11. 
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)          

12. 

Atsargų nuvertėjimas 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) 

         

13. 

Atsargų balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-12) 

 64994,01      64994,01 

14. 

Atsargų balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6) 

 61.855,10      61855,10 

 
     Atsargų balansinė vertė metų pabaigoje  64.994,01 Eur. Iš jų: medikamentų  ir medicininės pagalbos  priemonių 54.268,37 Eur,  degalų ir tepalų  143,92 Eur,  
automobilių detalių 59,20 Eur, maisto produktų 1.658,00 Eur,  medicininių  ir apskaitos blankų 988,53 Eur, kanceliarinių prekių 1.476,55 Eur, ūkinių medžiagų  
3.822,45 Eur, inventoriaus 396,15 Eur, paramos  medžiagų 919,53 Eur,   CP vaistų -  327,76 Eur, malkų – 933,55 Eur.   
         
Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo nei sumažinta, nei atkurta. Ligoninė neturi materialiojo turto, skirto parduoti, kuris būtų perkeltas į atsargas.  
 
 
 
 
 



 

 
 
4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
                                                                 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 
                          6 priedas 
 
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 
 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 
diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 4.231,81 5.545,99 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 186,26  

1.2.   Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti   

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai   

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   

1.6.   Kiti išankstiniai apmokėjimai  1.500,00 

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 

  

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 4.045,55 4.045,99 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 4.231,81 5.545,99 

 
Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro  4.045,55 Eur, tai įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas, transporto 
priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, laikraščių ir žurnalų prenumerata. 
Išankstinis mokėjimas 186,26 Eur už prekes. 
 
 



 

 
5. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS                                                                          17-ojo VSAFAS,, Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai‘‘   
                                                                                                                                                            7 priedas 
 INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS                                           

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

iš viso 
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

iš viso 
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, 
iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

462.938,37 434.003,42  285.729,35 256.512,37   

 1.1. Gautinos finansavimo sumos         

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos         
1.2.1.   Gautini mokesčiai        
1.2.2.   Gautinos socialinės įmokos        

1.3. 
Gautinos sumos už turto naudojimą,  
parduotas prekes, turtą, paslaugas  

434.153,07 434.003,42  256.902,16 255.483,34   

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą        
1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes        
1.3.3.   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 434.153,07 434.003,42  256.902,16 255.483,34  
1.3.4.   Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą        
1.3.5.   Kitos        

1.4. 
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos 
       

1.5. Sukauptos gautinos sumos 28.785,30   28.827,19 1.029,03   
1.5.1.   Iš biudžeto        
1.5.2.   Kitos 28.785,30   28.827,19 1.029,03  
1.6. Kitos gautinos sumos        

2. 
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio  
laikotarpio pabaigoje 

       

3. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 462.938,37 434.003,42  285.729,35 256.512,37   



 

 
2018 metų pabaigoje   per vienerius metus gautinos sumos sudaro  462.938,37 Eur: 
   - gautinos sumos už suteiktas medicinines paslaugas  433.840,20 Eur , tai  suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos  per 2018m. gruodžio  mėnesį, kurios   
bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per Teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis; 
   - gautinos sumos iš kitų pirkėjų už  suteiktas medicinines ir kitas  paslaugas  312,87 Eur; 
  -  kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos palūkanos ir už pradėtus ir nebaigtus 2018 m. gydyti ligonius )  28.785,30 Eur. 
 
 
 
6. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 
 
Ligoninė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių investicijų neturėjo. 
 
 
7. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 
                                                                                                                                                        17-ojoVSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
                                                                                                                                                         8 priedas 
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS  
 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 

finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5) 
      

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose        
1.2.   Pinigai kasoje          
1.3.   Pinigai kelyje          
1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose         
1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)        

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose          



 

2.2.    Pinigai kasoje          
2.3.    Pinigai kelyje          
2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         
2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 
648.667,97  739.818,46   

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  648.148,11  739.392,63   
3.2.    Pinigai kasoje  519,86  425,83   
3.3.    Pinigai kelyje       
3.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose      
3.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas      
3.6.    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių       
3.7.    Kiti pinigų ekvivalentai       
4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 648.667,97  739.818,46   
5.  Iš jų išteklių fondų lėšos        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. FINANSAVIMO SUMOS 
                               20-ojo VSAFAS  „ Finansavimo sumos“  

                       4 priedas 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo 
sumų likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

 Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą  

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas 

Neatlygintinai 
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 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

8513,95 14104,45 22744,60  13875,75  9418,34    22068,91 

1.1. 
nepiniginiam turtui 
įsigyti 

8513,95  36731,43  13875,75  9300,72    22068,91 

1.2. 
kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

0,00 14105,45 -13986,83    117,62    0,00 

2. 

Iš savivaldybės 

biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto 

asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio 
valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

4971,75 59050,00 2459,49    58946,85    7534,39 

2.1. 
nepiniginiam turtui 
įsigyti 

4971,75  4856,81    2294,17    7534,39 

2.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
0,00 59050,00 -2397,32    56652,68    0,00 



 

3. 

Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

(finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, 

neįskaitant 
finansvimo sumų iš 

valstybės ar 
savivaldybės biudžetų 

ES  projektams 
finansuoti): 

48130,19 79713,77 128968,29  78629,25  52096,39    126086,61 

3.1. 
nepiniginiam turtui 
įsigyti 

48130,19  208226,98    51641,31    126086,61 

3.2. 
kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

0,00 79713,77 -79258,69  78629,25  455,08    0,00 

4. Iš kitų šaltinių: 44809,66 10082,71 159,11 20541,66 10,73  28184,69    47397,72 

4.1. 
nepiniginiam turtui 
įsigyti 

13461,75  9009,69 20541,66 10,73  23184,12    19818,25 

4.2. 
kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

31347,91 10082,71 -8850,58    5000,57    27579,47 

5. 
Iš viso finansavimo 

sumų 
106425,55 162950,93 154331,49 20541,66 92515,73  148646,27    203087,63 

 
 
Per  2018m. ligoninė iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto pagal programas  gavo finansavimą – 59.050,00Eur: 

- „Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje“ 

(„Akušerijos paslaugų teikimas“)  50.000 Eur. Lėšos panaudotos stacionarinės akušerinės pagalbos išlaikymui iš dalies: mokėtas darbo užmokestis su socialiniu 
draudimu, įsigyta  vienkartinių  medicininių priemonių, mokėta už komunalines paslaugas; 

- „Paslaugų prieinamumo gerinimas rengiant gydytojus specialistus“  870 Eur -  medicinos  studentei, besimokančiai Lietuvos sveikatos mokslų  

universitete, stipendijos mokėjimas pagal steigėjo anksčiau priimtą sprendimą ir sutartį su studente; 
- ,,Darbuotojų profesinis tobulinimas“ 2.000 Eur – panaudoti 35 darbuotojų kvalifikacijos kėlimui; 
- “Asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimas ligoninėje pacientams, neapdraustiems  sveikatos draudimu“  4.500Eur – įsigytas čiužinys pragulų 

profilaktikai ir gydymui, universalus valymo vežimėlis, absorbuojantys daugkartiniai paklotai,  sauskelnės suaugusiems, anatominiai įklotai, higienos priemonės, 

valomosios pirštinės, vienkartinės medicininės priemonės, dezinfekcinės medžiagos. 
-,,Maisto paruošimo skyriaus inventoriaus atnaujinimas“ 680 Eur – įsigyta grūdinto stiklo lėkštės, puodukai, šaukštai. 
-,,Darbo vietų kompiuterizavimas“  1.000 Eur – įsigytas vienas kompiuteris su spausdintuvu.            

  
- -



 

                                                                                                     
 
                                                                                                    20-ojo VSAFAS  „ Finansavimo sumos“  
                                                                                                    5 priedas 
 
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 
 

Eil 
Nr. 

Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finans
avimo 
sumos 
(gautin

os) 

Finansavimo 
sumos 

(gautos) 
Iš viso 

 
Finansavi
mo sumos 
(gautinos) 

 Finansavimo 
sumos 

(gautos) 
Iš viso 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

1. 

Iš valstybės biudžeto  

(išskyrus valstybės biudžeto 
asignavimų dalį, gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų) 

  8.513,95   22.068,91  

2. 

Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus savivaldybės 

biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų) 

  4.971,75   7.534,39  

3. 

Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų  

(finansavimo sumų dalis, 

kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 
finansuoti) 

  48.130,19   126.086,61  

4. Iš kitų šaltinių   44.809,66   47.397,72  

5. Iš viso   106.425,55   203.087,63  

 
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  203.087,63Eur. Pagrindinę finansavimo 

sumų dalį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė finansavimo sumos  126.086,61 Eur  iš Europos 

sąjungos struktūrinių fondų  projektų  ,,Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų,  
priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos skyrių infrastruktūros atnaujinimas ir palaikomojo 
gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje‘‘ ir ,,Vidurio ir vakarų Lietuvos 

gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo,  modernizuojant ir 
optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ vykdymui. Tarp šių 

projektų vykdymui finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 22.068,91Eur.  
Iš savivaldybės biudžeto finansuojamų programų finansavimo sumos sudaro  7.534,39 Eur. 
Iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudaro  47.397,72 Eur. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
9.  ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
 Ligoninės trumpalaikiai  įsipareigojimai 394.438,97 Eur, iš jų: 
 - mokėtinos sumos tiekėjams už įsigytas per 2018m. gruodžio mėn. prekes ir paslaugas 15.368,25 Eur: 
(už vaistus, tirpalus ir medicinos pagalbos priemones – 562,80 Eur, už elektros energiją – 871,94 Eur, už 

ryšių paslaugas – 349,16 Eur, už kraują ir jo komponentus- 3.128,30 Eur, už degalus – 465,84 Eur , už 

atliktus tyrimus kitose gydymo įstaigose – 1.879,49 Eur, už skalbimo paslaugas – 4.106,47 Eur, už kitas 
paslaugas ir prekes – 4.004,25 Eur); 
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  173.685,97 Eur, tai priskaitytas darbo užmokestis už 2018m. 
gruodžio mėn. su socialinio draudimo įmokomis; 
- sukauptos mokėtinos sumos  205.384,75 Eur, tai sukaupti nepanaudotų atostogų dienų kaupiniai. 

 
 
 
 
                                                                       17-ojo VSAFAS   „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

                                      13 priedas 
 
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS 

(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 
 

Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimų dalis valiuta 
Įsigijimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

Įsigijimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 

1. Eurais  372.353,54 394.438,97 
2. JAV doleriais    
3. Kitomis     
4. Iš viso  372.353,54 394.438,97 

 
 
 

                     

                                         

        

  

        

       

10.GRYNASIS TURTAS 
 
Ligoninės grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė  1.104.912,50 Eur, iš jų: 
                     - dalininkų kapitalas yra 213.182,26 Eur; 
                     - einamųjų metų deficitas  yra  94.248,76 Eur; 
                     - sukauptas ankstesniųjų metų perviršis  yra 891.730,24 Eur. 
 
Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka lygus steigėjo įnašų vertei. Viešosios įstaigos Anykščių 

rajono savivaldybės  ligoninės vienintelis dalininkas – Anykščių rajono savivaldybė. 
 
 
 



 

 
 
  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 
 
 11.PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 
 
Pagrindinės veiklos pajamos sudaro  4.240.993,99 Eur iš jų:                                   
Finansavimo pajams sudaro  148.646,27 Eur: 
- iš valstybės biudžeto –     9.418,34 Eur; 
- iš savivaldybės biudžeto - 58.946,85 Eur; 
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų –  52.096,39 Eur; 
- iš kitų finansavimo šaltinių – 28.184,69 Eur. 
Finansavimo pajamas sudaro finansavimo sumos gautos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų, 

valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdomų projektų, programų ir 

sąnaudų dalis panaudota ir pripažinta per ataskaitinį laikotarpį.  
 
 
 
 
12. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
 
Ligoninė per ataskaitinį laikotarpį gavo  4.092.347,72 Eur pagrindinės veiklos  kitų pajamų. Tai lėšos:   
  - iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros  paslaugas per  
teritorines ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis   3.978.172,37 Eur.  
- iš  kitų fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas   114.175,35 Eur. 
- kitos pajamos  2723,33 Eur  
                                                                                                        
 
                                                                                                         10-ojo VSAFAS   „Kitos pajamos“ 

                                                                                    2 priedas 
 
 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
          

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 
1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 4.092.347,72 3.699.759,69 

1.1.   Pajamos iš rinkliavų   
1.2.   Pajamos iš administracinių baudų   
1.3.   Pajamos iš dividendų   
1.4.   Pajamos iš atsargų pardavimo   

1.5.   Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto 
pardavimo pelnas 

  

1.6.   Suteiktų paslaugų pajamos** 4.089.624,39 3.699.759,69 
1.7.   Kitos 2.723,33  
2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamas    
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4.092.347,72 3.699.759,69 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
13. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
 
Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4.133.559,89 Eur. 
 
Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 3.424.956,23 Eur. 
 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 

Eil. 
Nr. 

Darbo 
santykių 

rūšis 

Darbo užmokesčio 

sąnaudos 
Socialinio draudimo 

sąnaudos 
Darbuotojų skaičius 

(vnt.) 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Etatiniai 

sąrašiniai  
darbuotojai 

2.565.450,21 2.374.160,06 801.456,61 740.956,30      238    255 

2. Ligos 
pašalpos iš 
darbdavio 
lėšų 

10.433,07 7.544,05     

3. Kitos darbo  
sutartys 

nebuvo  nebuvo  nebuvo  

 Iš viso: 2.575.883,28 2.381.704,11 801.456,61 740.956,30        238    255 
 
 
Komunalinių paslaugų sąnaudos  153.506,91 Eur 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 40.371,50 Eur  
Sunaudotų atsargų sąnaudos 388.517,98 Eur. 
Transporto sąnaudos   13.439,45 Eur 
Med. įrangos remonto ir eksploatacinės sąnaudos 20.513,12 Eur 
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2.647,30 Eur 
Kitų paslaugų sąnaudos 89.607,40 Eur 
 
 
 
 
 
14. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 
 
Pagrindinės veiklos perviršis 2018-12-31d. yra  107.434,10 Eur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
15. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 
 
                            10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 

                        3 priedas 
    

 

    

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* 
    

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Kitos veiklos pajamos 5.582,95 18.734,92 
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo    

1.2 
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio 

turto pardavimo pelnas 
  

1.3 Nuomos pajamos      33,44 80,92 
1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**   
1.5 Kitos 5.549,51 18.654,00 
2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos   
3. Kitos veiklos sąnaudos 20.543,37 25.552,74 
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo   

3.3 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos 
  

3.4 Paslaugų sąnaudos   
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos   
3.6 Kitos veiklos sąnaudos 20.543,37 25.552,74 
4. Kitos veiklos rezultatas -14.960,42 -6.817,82 

 
 
Gautos pajamos už nuomojamą medicininį inventorių 33,44 Eur ir 5.549,51 Eur, tai kitos pajamos už 

suteiktas nemedicinines  mokamas paslaugas. 
Kitos veiklos sąnaudas 20.543,37Eur sudaro kelionės išlaidų kompensavimas atvykstantiems 
gydytojams iš kitų savivaldybių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
16. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 
 
          6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 
                                                                        4 priedas 
 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.776,86 3.620,43 
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo   
1.2 Baudų ir delspinigių pajamos    569,47  
1.3 Palūkanų pajamos 1.207,39 3.620,43 
1.4 Dividendai   
1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*   
1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos   
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 1,78 2,08 
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo   
2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos 1,78 2,08 
2.3 Palūkanų sąnaudos   
2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*   
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) 1.775,08 3.618,35 
 
Finansinės investicinės veiklos pajamas sudaro gautos palūkanos iš bankų  už Lietuvos Respublikos 
Taupymo lakštus.   
Delspinigių pajamas sudaro 569,47 Eur , UAB ,,Anrestas“ laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų 

pagal sudarytos sutarties terminus ir sąlygas. 
 
 
17. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 
 
Grynasis perviršis 2018-12-31d. yra  94.248,76 Eur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
18. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 
 
Ligoninės pagrindinės veiklos  pinigų srautų įplaukos per ataskaitinį laikotarpį  sudaro 3.083.139,24  
Eur.  Pagrindinės  įplaukos per metus sudaro   2.787.277,91 Eur , tai lėšos  iš privalomojo sveikatos 
draudimo biudžeto fondo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas per Teritorines ligonių 

kasas  pagal pasirašytas sutartis. 
Iš valstybės biudžeto gauta  37,31 Eur klinikinės medicinos praktikos bazei, 14.067,14 Eur - projekto 
,,Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ lėšos. 
Iš Europos sąjungos biudžeto lėšų – 79.713,77 Eur – projekto ,,Sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“  lėšos. 
Iš savivaldybės biudžeto gauta  59.050,00Eur  programų vykdymui. 
Iš kitų šaltinių – GPM parama iki 2% - 2.368,14 Eur, lėšos praktikos vadovams 69,07 Eur, paramos 
lėšos iš Lietuvos juridinių asmenų  - 1.645,50 Eur, paramos lėšos iš užsienio fizinių asmenų – 6.000,00 
Eur. 
Kitos įplaukos – 132.910,40 Eur  už suteiktas medicinines ir nemedicinines paslaugas fiziniams ir 
juridiniams asmenims.  
 
 
 
19. PAGRINDINĖS VEIKLOS  IŠMOKOS 
 
Ligoninės išmokos per metus sudaro 3.163.315,07 Eur:   
           - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  2.369.139,40 Eur; 
           - komunalinių paslaugų ir ryšių  155.699,97 Eur; 
          - transporto  8.635,75 Eur; 
           - kvalifikacijos kėlimo 2.647,30 Eur; 
           - paprastojo remonto ir eksploatavimo 22.513,12Eur; 
           - atsargų įsigijimo  391.045,26 Eur;  
           - kitų paslaugų įsigijimo  215.634,27 Eur. 
 
 
20. PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai per metus  sumažėjo - 91.150,49 Eur 
 
21. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 
 
Ligoninės pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje sudarė  739.818,46 Eur 
 
 
22. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 
 
Ligoninės pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje  sudarė   648.667,97 Eur 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
23. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
2018 metais įstaiga  sandorių užsienio valiuta neturėjo. 
 
Panaudos sutartys su Anykščių rajono savivaldybe sudarytos 20 (dvidešimties) metų laikotarpiui. 
Ilgalaikis materialusis turtas – 11.270.686,40 Eur  ir kitas turtas – 69.244,04 Eur  perduotas panaudos 
Nr.2002-12-12 be Nr., 2005-03-01 Nr.53, 2005-04-08 Nr.82, 2005-04-08 Nr.83, 2005-07-04 Nr.S71, 
2006-12-04 Nr.677, 2007-04-02 Nr.235,  2008-01-11 Nr. SU -687, 2008-02-29 Nr. SU-104,  2009-02-
20 Nr. SU-331,  2009-06-29 Nr. SU -608, 2013-03-01 Nr.1-SU-99, 2014-01-31Nr.1-SU-26, 2014-11-28 
Nr.1-SU-766, 2015-01-30 Nr.1-SU- 37, 2017-01-02 Nr.1-SU-1, 2017-02-27 Nr.1-SU-201,2017-02-27 
Nr.1-SU-202, 2017-11-07 Nr.1-SU-843 sutartimis. 
                 
                 
                              VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  turtas, valdomas  pagal     
                                                   panaudos   sutartis     2018-12-31                               
                     

Eil. 
Materialiojo turto        

grupės Panaudos davėjo pavadinimas 
Perduoto turto 

savikaina 
 Nr.      
       
1. Pastatai Anykščių rajono savivaldybės administracija 8.593.871,15 
2. Transporto priemonės Anykščių rajono savivaldybės administracija  29.490,56 
3. Mašinos ir įrengimai Anykščių rajono savivaldybės administracija 2.647.324,69 

4. Kitas turtas (atsargos) Anykščių rajono savivaldybės administracija 69.244,04 
    Viso: 11.339.930,44 
5. Medicinos įranga UAB ,,Diagnostinės sistemos“ 29.939,48 
6. Medicinos įranga UAB,, Bioeksma‘‘ 9.224,46 
7. Medicinos įranga UAB ,,Diamedica“ 14.794,00 
8. Medicinos įranga UAB,, Werfen LT“ 5.792,40 
9. Medicinos įranga UAB ,,Ardeola“ 442,63 
10. Medicininė įranga UAB ,,Osteca“ 257,92 
11. Medicininė įranga UAB,,Medekspert LT“ 179,00 
12. Medicininė įranga UAB Roche Lietuva 48.400,00 
13. Kompiuterinė įranga VšĮ Utenos ligoninė 17.495,63 
14. Kitas turtas UAB,, Koslita“ 164,72 
15. Kitas turtas   LSMU ligoninė VšĮ Kauno klinikos 974,05 
  Viso: 127.664,29 
  Iš  viso: 11.467.594,73 

 

 

24.TARPUSAVIO  UŽSKAITOS  

Ligoninė per ataskaitinį laikotarpį  atliko  užskaitas su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir  Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriumi  1.012.403.32 Eur  pagal socialinio draudimo 
įmokų įsiskolinimo įskaitų aktus. 



 

25. SEGMENTAI                                                                                                                                                                  
                                                                                                              25-ojoVSAFAS  „Segmentai“   
                                                                                                                                                                                                 priedas  
                                                 
2017M.  INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 
   

Eil. 
Nr. 

  

Segmentai 

Iš  viso Bendros 
valstybės 

paslaugos 
Gynyba 

Viešoji 
tvarka ir 
visuomen

ės 

apsauga 

Ekono- 
mika 

Aplinkos 
apsauga 

Būstas ir 

komunali
nis ūkis 

Sveikatos 
apsauga 

Poilsis, 
kultūra 

ir 
religija 

Švietimas 
Socialinė 

apsauga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS             3917129,19    3917129,19 

1.1. 
Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo             3122660,41    3122660,41 

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos             121325,40    121325,40 

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių             148598,89    148598,89 

1.4. Komandiruočių              17,10    17,10 

1.5. Transporto              8820,31    8820,31 

1.6. Kvalifikacijos kėlimo              1460,00    1460,00 

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo             26179,07    26179,07 

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                  
1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina             359102,05    359102,05 

1.10. Socialinių išmokų                  

1.11. Nuomos                  

1.12. Finansavimo                  

1.13. Kitų paslaugų             101658,24    101658,24 

1.14. Kitos              27307,72    27307,72 

2. 

APSKAITOS POLITIKOS 
KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA                  

3. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI             2918998,96    2918998,96 

3.1. Išmokos:             2918998,96    2918998,96 

3.1.1. 
Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo             2251247,11   

 
2251247,11 

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių             164469,90    164469,90 



 

3.1.3 Komandiruočių             17,10    17,10 

3.1.4 Transporto             6610,74    6610,74 

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo             5327,20    5327,20 

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo             26210,07    26210,07 

3.1.7 Atsargų įsigijimo             352786,44    352786,44 

3.1.8. Socialinių išmokų                  

3.1.9. Nuomos                  
3.1.10
. 

Kitų paslaugų įsigijimo 
            112330,40   

 
112330,40 

3.1.11
. 

Sumokėtos palūkanos 
               

 
 

3.1.12
. 

Kitos išmokos 
               

 
 

 
2018M.  INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 
 

Eil. Nr.   

Segmentai 

Iš  viso Bendros 
valstybės 

paslaugos 
Gynyba 

Viešoji 
tvarka ir 
visuomen

ės 

apsauga 

Ekono- 
mika 

Aplinkos 
apsauga 

Būstas ir 
komunali
nis ūkis 

Sveikatos 
apsauga 

Poilsis, 
kultūra 

ir 
religija 

Švietimas 
Socialinė 

apsauga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS             4133559,89    4133559,89 

1.1. 
Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo             3424956,23    3424956,23 

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos             40371,50    40371,50 

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių             153506,91    153506,91 

1.4. Komandiruočių              0,00    0,00 

1.5. Transporto              13439,45    13439,45 

1.6. Kvalifikacijos kėlimo              2647,30    2647,30 

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo             20513,12    20513,12 

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų             0,00    0,00 
1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina             388517,98    388517,98 

1.10. Socialinių išmokų                  

1.11. Nuomos                  

1.12. Finansavimo             668,58    668,58 

1.13. Kitų paslaugų             88938,82    88938,82 

1.14. Kitos                   



 

2. 

APSKAITOS POLITIKOS 
KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA                  

3. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI             3163315,07    3163315,07 

3.1. Išmokos:             3163315,07    3163315,07 

3.1.1. 
Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo             2369139,40   

 
2369139,40 

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių             155699,97    155699,97 

3.1.3. Komandiruočių             0,00    0,00 

3.1.4. Transporto             8635,75    8635,75 

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo             2647,30    2647,30 

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo             20513,12    20513,12 

3.1.7. Atsargų įsigijimo             391045,26    391045,26 

3.1.8. Socialinių išmokų                  

3.1.9. Nuomos                  

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo             215634,27    215634,27 

3.1.11. Sumokėtos palūkanos                  

3.1.12. Kitos išmokos                  

 
Ligoninės veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.  
 
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatyta viešojo sektoriaus subjektui data: 
2019-03-07 

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatyta viešojo sektoriaus subjektui: 
 

Atlikti pataisymai: 
 

Pakartotinio pateikimo data: 
 

 

 
 Direktorius                                                                   Audrius  Vasiliauskas 
 
 
 
 Vyriausioji buhalterė                                                   Regina Kuzminienė 
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 

2018 M.  VEIKLOS ATASKAITA   

2019-02-28    

 

           Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 3 d., 

registravimo Nr. VŠ 97-3. Buveinė yra Ramybės g. 15, Anykščiai. 

Identifikavimo kodas 154278698. 

 Įstatai patvirtinti 2018 m. liepos 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-

TS- 226 ir  įregistruoti juridinių asmenų registre 2018 m. rugpjūčio 8 d.                       

1. Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės ligoninei 1999-09-02 yra išduota 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  

licencija Nr.624. Ji patikslinta 2018-12-31. 

 Licencija suteikia teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 2018 m. ligoninė vykdė jos įstatuose numatytą pagrindinę veiklą: 

 - teikė nemokamas antrinės sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorinių suteikta 37.233, iš jų -

gydytojų specialistų konsultacijų  34.646; dienos chirurgijos 282; ambulatorinės chirurgijos 179; dienos 

stacionaro 292; stebėjimo 1834; aktyviojo gydymo (stacionarinių) suteikta 3296), taip pat pirminės 

asmens sveikatos priežiūros(stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo ) paslaugas 408 pacientams; 

- teikė būtinąją medicinos pagalbą, iš jų 1971  paslaugos priėmimo - skubiosios pagalbos. 

Atlikta 768 operacijų.   

Įstaigos finansinis rezultatas teigiamas. 

2018 m. ir 2019 m. įstaigos veiklos tikslas ir uždaviniai nesikeičia, nes nesikeičia ir pati medicinos 

sistemos priedermė tautos ir valstybės gyvenime. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas- teikti kokybiškas, atitinkančias šiuolaikinės medicinos pasiekimus, 

medicinos paslaugas rajono gyventojams  ir  atvykstantiems iš kitur.  

Tikslui pasiekti spręstini pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: 

 - teikti kokybiškas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

- optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų  

poreikius; 

- diegti naujas medicinos ir informacines technologijas; 

- kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;  

 -siekti paciento, visuomenės ir įstaigos personalo interesų suderinamumo. 
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2019 m.  finansinės veiklos rezultato numatyti neįmanoma, nes jam daro įtaką išoriniai veiksniai. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų  sąnaudos iš visų finansavimo šaltinių neviršys 85 

proc., medikamentų sąnaudos neviršys 12 proc..    

 Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais, patvirtintais įstaigos įstatais, yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, 

turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose.  

 

 2. Ligoninės steigėjas – Anykščių rajono savivaldybė. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

1998-09-23 sprendimu Nr. 85 trumpalaikis 82.274,01 Eur vertės turtas viešajai įstaigai Anykščių 

rajono savivaldybės ligoninei perduotas turtiniu įnašu - tai dalininko turtas. Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2007-02-22 sprendimu Nr. TS-68 padidintas 130.908,25 Eur piniginiu įnašu- 

dalininko turtas. 

 Dalininko kapitalą 2018-01-01 sudaro 213.182,26 Eur.  

 Dalininko kapitalą 2018-12-31 sudaro 213.182,26 Eur. 

 3. Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė per 2018 metus gavo 4.248.353,80 Eur 

pajamų. Tai lėšos: 

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicinines paslaugas per teritorines 

ligonių kasas pagal pasirašytas sutartis                               -  3.978.172,37 Eur; 

- iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas medicinines paslaugas    -  114.175,35 Eur; 

    -     iš kitos veiklos už suteiktas mokamas nemedicinines paslaugas                     -      5.582,95 Eur;     

    -     finansinės ir investicinės veiklos                                                                        -    1.776,86 Eur;                                                                                                                                                                                                                                                                             

- finansavimo pajamomis pripažinta                                                                     - 148.646,27 Eur.   

  VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė gavo finansavimą pagal Sveikatos programas 

finansuojamas iš  Anykščių rajono savivaldybės biudžeto: 

     -  „ Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje‘‘- 50.000 Eur; 

     -  ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoninėje pacientams, neapdraustiems    

sveikatos draudimu ir socialinės rizikos asmenims‘‘- 4.500 Eur; 

   -  „Paslaugų prieinamumo gerinimas rengiant gydytojus specialistus“ - 870 Eur; 

   -  ,,Darbuotojų profesinis tobulinimas“ -  2.000 Eur;   

   - ,, Maisto paruošimo skyriaus inventoriaus atnaujinimas‘‘- 680 Eur; 

   - ‚, Darbo vietų kompiuterizavimas ‘‘ 1.000 Eur. 

 Gautas finansavimas  59.050,00 Eur panaudotas programų įgyvendinimui. 

 Iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto gauta 106,38 Eur. klinikinės 

medicinos praktikos (internatūros) bazės  studentų praktinio mokymo praktikos vadovų darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 
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 Gauta paramos  14.722,56  Eur iš : 

- UAB ,,Berlin Chemie Menarini Baltic‘‘ medikamentų už 6.825,66 Eur, medicininio inventoriaus už 

74,05 Eur ir 195,50 Eur gydytojų tobulinimosi kursams; 

 - UAB ,, Medikona‘‘ medikamentų 177,35 Eur; 

 - UAB ,,TZMO‘‘ 1.450 Eur ; 

- Paramos piniginės lėšos iš privačių užsienio piliečių  6.000 Eur; 

 - UAB ,,Diagnostinės sistemos‘‘ ilgalaikio turto nusidėvėjimo vertė 637,80 Eur; 

 - Valstybinė mokesčių inspekcija iki 2 proc. skirto nuo  gyventojų  pajamų mokesčio -   2.368,14 Eur. 

 4.  2018 m.  ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 11.153,02 Eur.  

 Perleisto turto nebuvo. 

 5. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės išlaidas sudaro 4.154.105,04 Eur. Tai 

pagrindinės veiklos išlaidos, susijusios su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (darbo 

užmokesčiui - 2.613.133,95 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 817.435,90 Eur, reagentams, 

vaistams, vienkartinėms medicinos priemonėms, kraujo komponentams – 278.385,02 Eur, 

laboratoriniams tyrimams atliekamiems kitose įstaigose – 25.512,26 Eur, maisto produktams – 

79.441,69 Eur, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui – 2.647,30 Eur, elektrai – 38.476,66 Eur, šildymui – 

69.592,37 Eur, šaltam vandeniui ir nuotekoms – 30.665,79 Eur, transporto priemonių remontui ir 

degalams – 13.439,45 Eur, skalbinių skalbimui – 41.859,69 Eur, ryšių paslaugoms – 3.632,14 Eur, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimui – 40.371,50 Eur, med. įrangos remontui – 20.513,12 Eur, civilinės 

atsakomybės draudimui - 6.482,50 Eur, komunalinių ir medicininių atliekų tvarkymui - 11.230,30 Eur 

ir kitoms išlaidoms – 61.285,40 Eur). 

 6. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 255 darbuotojai. 

     Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 238 darbuotojai. 

 7. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  valdymo darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų  sąnaudos yra  75.765,61 Eur arba 1,8 proc. nuo visų išlaidų. 

 8. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013-07-24 sprendimu Nr.1-TS-231 penkerių metų 

laikotarpiui Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiuoju gydytoju paskirtas 

Dalis Vaiginas.  

      Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimu Nr.1-TS-227 nutraukta ligoninės 

direktoriaus  Dalio Vaigino darbo sutartis.  Direktoriui nuo 2018-01-01 iki 2018-09-17  išmokėta darbo 

užmokesčio  -13.166,62 eurai.    

      Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimu Nr.1-TS-297 penkerių metų 

laikotarpiui Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės direktoriumi paskirtas Audrius                        

Vasiliauskas.   

     Direktoriui nuo 2018-12-03 iki 2018-12-31 darbo užmokesčio išmokėta – 1208,40 euro. 
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 9. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė kolegialių organų nariams nei darbo užmokesčio 

nei kitų išmokų nemokėjo. 

 10. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenimis jokių išmokų nemokėjo. 

 

Direktorius                                             Audrius  Vasiliauskas 

 


