2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
Įstaigos kodas 190326865,Žeimių g.19,Jonava,LT-55134

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M.gruodžio 31 D. DUOMENIS
2017m.kovo 1 d.Nr. 1

Eil. Nr.

Straipsniai

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Pateikimo valiuta ir tikslumas:Eur ir centais
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos ataskaitinio
ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
laikotarpio
diena
diena
857 917,65
926 406,57
3.1.
11 066,96
16 346,50
11 066,96

16 346,50

3.1.

846 850,69

910 060,07

3.1.

704 836,16
2 264,47

769 453,08
13 103,79

3.1.

126 448,64
13 301,42

122 071,69
5 431,51

3.3.

1 136 275,55
56 750,39

1 210 264,20
76 018,82

3.3.

56 750,39

76 018,82

3.4.
3.5.

14 800,98
384 163,61

17 144,92
497 120,97

361 275,35
22 227,15
661,11

3 858,75
438 801,53
53 273,36
1 187,33

680 560,57
1 994 193,20

619 979,49
2 136 670,77

3.6.

Straipsniai

Eil. Nr.

D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Pastabos
Nr.

3.7.
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
Iš kitų šaltinių
3.8.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
3.8.
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
3.8.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3.8.
Sukauptos mokėtinos sumos
3.8.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
3.8.
3.9.
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
3.9.
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
3.9.
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
3.9.
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
3.9.
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,
GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

Direktorė

Vyr.buhalterė

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena
396 227,66
9 954,58
0,00
294 619,73
91 653,35
537 208,26

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
498 795,08
23 360,96
1 201,05
366 630,30
107 602,77
637 066,87
128 135,17

537 208,26

128 135,17
508 931,70

0,00

0,00

110 682,34
144 673,74
281 852,18

156 081,64
118 238,25
234 611,81

1 060 757,28
670 330,75
0,00

1 000 808,82
670 330,75
0,00

390 426,53
59 948,46
330 478,07

330 478,07
331 713,42
-1 235,35

1 994 193,20

2 136 670,77

Aldona Balutienė

Daliutė Mickevičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
į.k.190326865,Žeimių 19,Jonava

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017m.kovo 1 d.Nr.2
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur ir centais

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

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

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
5 894 245,99
190 370,53
19 586,90
1 201,05
72 010,57
97 572,01

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
5 849 390,49
349 504,63
45 820,69
197 544,41
106 139,53

3.10

5 703 875,46
5 703 875,46

5 499 885,86
5 499 885,86

3.12

5 836 140,97
4 502 609,25
198 962,77
200 382,78
2 253,90
4 171,35
15 180,73
126 494,01
1 543,63
709 050,91

5 515 914,14
4 022 553,51
172 140,95
193 849,73
83,96
3 247,80
8 317,41
263 646,20
219,99
735 692,64

75 491,64

116 161,95

58 105,02
1 969,46
1 969,46

333 476,35
2 296,20
3 744,33

-126,02

1 448,13
-4 059,13

59 948,46

331 713,42

59 948,46

331 713,42

3.11

Direktorė

___________

Aldona Balutienė

Vyr.buhalterė

_____________

Daliutė Mickevičienė

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
Įstaigos kodas 190326865 ,Žeimių 19,Jonava

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-01 Nr. 3____
Eurai
Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios vertės rezervo likutis,
2. gautas perėmus ilgalaikį turtą iš
kito viešojo sektoriaus subjekto
Tikrosios vertės rezervo likutis,
3. perduotas perleidus ilgalaikį turtą
kitam subjektui
Kitos tikrosios vertės rezervo
4.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai
6. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
7.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
8.
perviršis ar deficitas
9 Kiti pokyčiai
9. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios vertės rezervo likutis,
10. gautas perėmus ilgalaikį turtą iš
kito viešojo sektoriaus subjekto
Tikrosios vertės rezervo likutis,
11. perduotas perleidus ilgalaikį turtą
kitam subjektui
Kitos tikrosios vertės rezervo
12.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
13. Kiti sudaryti rezervai
14. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų kapitalo padidėjimo
15.
(sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
16.
perviršis ar deficitas
Kiti poky2iai(junginiai)
17. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.
Direktorė
Vyr.buhaltere

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Pastabos Nr.

3

Dalininkų
kapitalas

4
470330,75

Nuosavybės
Tikrosios
Kiti rezermetodo
vertės
vai
įtaka
rezervas
5

6

7

Sukauptas
perviršis ar
deficitas
8
-1235,34

Iš viso

Mažumos dalis

9

10

469095,41

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

200000

x

x

x

x

x

x

x
x

0,01
x

x

x

0,01

x
x

200000

331713,42

331713,42
0

670330,75

330478,07

1000808,82

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

670330,75

x

x
59948,46

390426,53
__________________

59948,46

1060757,28

Aldona Balutienė
Daliute Mickeviciene

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)
VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
į.k. 190326865

Jonava ,Žeimių 19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-01 Nr. 4
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurai
Ataskaitinis laikotarpis
Eil.
Nr.
1
A.
I.
I.1.
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2.
1.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1
II.2
II.3.
II.4
II.5

Straipsniai

Pastabos
Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms
Į kitus išteklių fondus

3

Tiesioginiai
pinigų srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

4

5

6

Tiesioginiai Netiesioginiaip
pinigų srautai inigų srautai
7

8

Iš viso
9

191416,56

191416,56

344864,32

344864,32

4524033,57
35329,75
6180,52

4524033,57
35329,75
6180,52
0

4466872,53
31296,98
10857,24

4466872,53
31296,98
10857,24
0

0

2764,77

2764,77

29149,23

29149,23

17674,97

17674,97

4477160,37

4477160,37
0
0
11543,45
0

4148007,22

4148007,22
0
0
287568,33
-2366,89

11543,45

287568,33
-2366,89

0

Viešojo sektoriaus subjektams

II.6
Kitiems subjektams
III. Išmokos
P02
III.1
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
III.2
Komunalinių paslaugų ir ryšių
III.3
Komandiruočių
III.4
Transporto
III.5
Kvalifikacijos kėlimo
III.6
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
III.7
Socialinių išmokų
III.8
Nuomos
III.9
III.10 Kitų paslaugų įsigijimo
III.11 Sumokėtos palūkanos
III.12 Kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
B.
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
I.
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
II.
biologinio turto perleidimas
III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Investicijos į kontroliuojamus ir
III.1
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius
III.2
popierius
III.3
Investicijos į kitą finansinį turtą
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:
Investicijos į kontroliuojamus ir
IV.1
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius
IV.2
popierius

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

-4332617,01
-3071641,34
-212325,41
-2253,9
-3804,84
-15245,73
-138456,4
-656576,54

-192900,1

0

0

-2366,89

-2366,89

-4332617,01
-3071641,34
-212325,41
-2253,9
-3804,84
-15245,73
-138456,4
-656576,54
0
0
-192900,1

-4119641,32
-2764529,18
-151241,25
-83,96
-3201,25
-8317,41
-214587,36
-729946,01

-4119557,36
-2764529,18
-151241,25

-154508,67

-154508,67

-3201,25
-8317,41
-214587,36
-729946,01
0

-39412,75

-39412,75

-93226,23

-93226,23

-130835,48

-130835,48

-104695,23

-104695,23

-130835,48

-130835,48

-104695,23

-104695,23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurai
Ataskaitinis laikotarpis
Eil.
Nr.
1
IV.3
V.
VI.
VII.
VIII.
C.
I.
II.
III.
IV.
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
V.
VI.
VII.
D.

Straipsniai

2
Investicijos į kitą finansinį turtą
Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas
Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas)
sumažėjimas
Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas)
sumažėjimas
Kito ilgalaikio turto (padidėjimas)
sumažėjimas
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti
Gauti dividendai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Direktorė
Vyr.buhaltere

Pastabos
Nr.
3

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai
pinigų srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

4

5

6

0

Tiesioginiai Netiesioginiaip
pinigų srautai inigų srautai
7

8

Iš viso
9

0

150721,46

150721,46

0

150721,46

150721,46

22608,21

22608,21

128113,25

128113,25

0
0

0

60581,08

60581,08

390890,55

390890,55

619979,49

619979,49

229088,94

229088,94

680560,57

680560,57

619979,49

619979,49

Aldona Balutienė
Daliutė Mickevičienė

VšĮ JONAVOS LIGONINĖ
Įst.k.190326865.Žeimių g.19.Jonava, LT -55134

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2017 m .kovo 1 d.Nr.5
1. Bendroji dalis
Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau Įstaiga) įregistruota 1997m. rugsėjo30 d. Registracijos pažymėjimo
Nr081850.
Įstaigos kodas 190326865
Adresas: Žeimių 19,Jonava
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.
VšĮ Jonavos ligoninė yra iš valstybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros ne pelno siekianti
įstaiga. Jos steigėjai – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti
Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos
paslaugas. Pagrindiniai veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti specializuotas bei kvalifikuotas, antrinio
lygio ambulatorines ir stacionarines paslaugas visos Lietuvos gyventojams.
Įstaigos veiklą reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kiti
įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai.
Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo
antspaudą, sąskaitą banke. Įstaiga yra paramos gavėja.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 431
VšĮ Jonavos ligoninė įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:
• Bendrosios paskirties ligoninių veikla
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturėjo.
2. Apskaitos politika
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už metus,
pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., yra šie:
2.1. Finansinių ataskaitų forma
Ši finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2016-12-31 d. įsigaliojusius Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) bei Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus
reglamentuojančiu buhalterinę apskaitą bei finansinės atskaitomybės sudarymą.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įstaiga pirmą kartą pradėjo taikyti VSAFAS. Įstaigos apskaitoje taikomi VSAFAS
šie standartai:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,17,18,20,22,23,24,25,28 .
2.3 Finansinės atskaitomybės valiuta
Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nuo 2015metų sausio 1d
įvesta Nacionaline valiuta, eurais.
Skirtumų atsiradusių apskaitos duomenimis perskaičiuojant į Eur,kurie būtų pripažinti perviršiu arba deficitu
nebuvo.
Skirtumas atsiradęs apskaitos duomenimis perskaičiuojant į Eur ,kurie buvo pripažinti pajamomis ir
sąnaudomis perviršį sudaro 0,01 Eur.

2.3. Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:
• yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
• pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
• galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
• Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį
kontroliuoti.
Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po
pirminio pripažinimo riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir turto nuvertėjimo sumą. Nematerialusis turtas yra
amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką.
Nuo 2015m. sausio 1d. įstaiga nematerialiam turtui taiko naujus amortizacijos normatyvus:
Nematerialaus turto grupė
Programinė įranga, jos licencijos, techninė
dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisė
Kitas nematerialus

Naudingo tarnavimo laikotarpis
4 metai
9 metai
9 metai

Neatlygintinai gautas turtas
Įstaiga gali gauti nematerialųjį turtą neatlygintinai arba įsigyti už simbolinį atlygį, t. y. už reikšmingai
mažesnę nei turto rinkos vertę. Prie neatlygintinai gauto turto priskiriamas Įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka
perduotas ir paaukotas ar padovanotas turtas.
Nematerialusis turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, apskaitoje
registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus
subjekto apskaitoje, taip pat apskaitoma perimto turto sukauptos amortizacijos sumos bei šis turtas
amortizuojamas per likusį naudingo tarnavimo laikotarpį.
Kai nematerialusis turtas yra gautas neatlygintinai iš ne viešojo sektoriaus subjekto arba įsigytas už simbolinį
atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai
nustatyti, faktiškai sumokėtos (mokėtinos) sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumas, jei turtas
įsigytas už simbolinį atlygį, arba visa tikroji turto vertė įsigijimo dieną, jei turtas gautas neatlygintinai, apskaitoje
registruojami kaip finansavimo sumos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Tuo atveju, kai
tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamas simboline
vieno lito verte, o už simbolinį atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo
turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:
• pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos ;
• galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
• įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį
kontroliuoti.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo 2015m. sausio 1 d. – 500 Eur.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros
vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo
sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodas).
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė turi būti nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo
laiką.
Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito
mėnesio, kai turtas nebenaudojamas, pirmos dienos. Ši nuostata netaikoma laikinai nenaudojamam ilgalaikiam
materialiajam turtui.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, į kurią neįeina kasdieninės priežiūros išlaidos,
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Įsigijimo vertė apima ilgalaikio
materialiojo turto dalių pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo
kriterijus.
Nuo 2015m. sausio 1 d. nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius, naujai
patvirtintus, turto naudingo tarnavimo laikotarpius :
Materialaus turto grupė
Medicinos įranga
Lengvieji automobiliai
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Transporto priemonės(specialūs automobiliai)

Naudingo
laikotarpis

tarnavimo
9 metai
9 metai
11 metai
6 metai
7 metai
9 metai
6 metai
5 metai
6 metai

Turto likvidacinės vertės, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidėvėjimo metodai yra peržiūrimi ir, jei
reikia, pakoreguojami kiekvienų finansinių metų pabaigoje.
Neatlygintinai gautas turtas
Įstaiga gali gauti ilgalaikį materialųjį turtą neatlygintinai arba įsigyti už simbolinį atlygį, t. y. už reikšmingai
mažesnę nei turto rinkos vertę. Prie neatlygintinai gauto turto priskiriamas ir Įstaigai perduotas teisės aktų
nustatyta tvarka turtas, ir padovanotas turtas.
Ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, kuriam iki
perdavimo buvo taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina,
kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Perimantis turtą Įstaiga taip pat
registruoja sukauptą nusidėvėjimo sumą ir nuvertėjimo sumą turto perdavimo dieną. Tokio turto naudingo tarnavimo
laikas turi būti lygus likusiam jo naudingo tarnavimo laikui. Perimto turto balansinė vertė perėmimo momentu taip pat
registruojama kaip finansavimo sumos.
Ilgalaikio materialiojo turto, gauto iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, kuriam iki
perdavimo buvo taikomas tikrosios vertės metodas, įsigijimo savikaina perėmimo momentu yra prilyginama
tikrajai vertei, kuria šis turtas buvo registruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Tokia pati
suma registruojama kaip finansavimo sumos.
Kitais atvejais neatlygintinai gautas arba perduotas ne už rinkos kainą turtas apskaitoje registruojamas tikrąja
verte, kuri nustatoma pagal rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama šiuo turtu. Jei, neatlygintinai perduodant turtą,

dokumente, kuriuo patvirtinamas turto perdavimas, nurodyta vertė neatitinka tikrosios to turto vertės, turto
vienetas turi būti registruojamas apskaitoje tikrąja verte.
Vėlesnės išlaidos
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto
pasigaminimo savikainos.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato:
• esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainą;
• jei atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą
ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos.
Jei Įstaiga, siekdamas įgyvendinti viešąjį interesą, atlieka turto, kurio nevaldo, kuriuo nesinaudoja
(nesinuomoja ar kitaip nesinaudoja) ir nedisponuoja, esminio pagerinimo darbus, išlaidas šiems darbams atlikti
pripažįsta ilgalaikiu materialiuoju turtu ir savo apskaitoje registruoja atskirą turto vienetą, kurį nudėvi per
naudingo tarnavimo laiką.
Išnuomotas ir išsinuomotas turtas
Išsinuomoto turto eksploatavimo ir paprastojo remonto išlaidos (jei jų nekompensuoja nuomotojas)
pripažįstamos nuomininko veiklos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio
materialiojo turto pasigaminimo savikainai. Jei nuomotojas nekompensuoja nuomininko padarytų esminio turto
pagerinimo išlaidų, šias išlaidas nuomininkas registruoja kaip atskirą ilgalaikio materialiojo turto vienetą ir
pripažįsta jo nusidėvėjimo sąnaudas per likusį nuomos laikotarpį.

Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima
jokios ekonominės naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas
kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiami į tų metų veiklos rezultatų
ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.
2.5. Finansinis turtas
Vadovaujantis 17 VSAFAS finansinis turtas skirstomas į:
• ilgalaikį finansinį turtą,
• trumpalaikį finansinį turtą.
Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į tris grupes:
• parduoti laikomą finansinį turtą;
• iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą;
• gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos).
Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba
mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į
finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris,
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.
Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iš naujo įvertinamas taip:
•
parduoti laikomas – tikrąja verte,
•
iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis finansinis turtas – amortizuota savikaina;
•
iki išpirkimo termino laikomas trumpalaikis finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius;
• po vienų metų gautinos sumos – amortizuota savikaina;

• išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis
turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Parduoti laikomo finansinio turto tikroji vertė nustatoma remiantis kainomis, paskelbtomis aktyviojoje
rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

2.6. Finansiniai įsipareigojimai
Vadovaujantis 17 VSAFAS finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Su sandorių
sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu,
kai jos susidaro.
Suteikta garantija pripažįstama finansiniu įsipareigojimu, kai atsiranda sutartyje numatytos aplinkybės arba
sąlygos, kuriomis tenkinami įsipareigojimo pripažinimo kriterijai, ir paaiškėja, kad garantinius įsipareigojimus
reikės vykdyti. Iki finansinio įsipareigojimo pripažinimo dienos suteiktos garantijos apskaitoje registruojamos
pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
reikalavimus.
Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie
nesusiję su rinkos kainomis) yra iš naujo įvertinami:
• finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;
• iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
• kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Finansiniams įsipareigojimams, susijusiems su rinkos kainomis, priskiriami įsipareigojimai, kurių vertės
kitimas yra susijęs su tam tikro turto tikrosios vertės arba rinkos indekso kitimu. Finansinių įsipareigojimų,
susijusių su rinkos kainomis, tikroji vertė nustatoma remiantis atitinkamo turto kainomis arba rinkos indekso
vertėmis, paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ir metinio) dieną.

2.8. Atsargos
Atsargas registruojant apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė.
Atsargos, kurios yra laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas
sunaudoti prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, turi būti vertinamos įsigijimo
ar pasigaminimo savikaina, bet ne grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodamas sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko FIFO , svertinio vidurkio atsargų
įkainojimo būdus.
Atsargų grynoji realizavimo vertė nustatoma pagrįstai, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar
pasigaminimo savikainos svyravimus, tiesiogiai susijusius su poataskaitiniais ūkiniais įvykiais.

2.9. Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota
per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.
Finansavimo sąnaudos – Įstaigos per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam
viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba Įstaigos suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo
sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.
Įstaigos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
• finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas turtui,
tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nematerialusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės ir ne
nuosavybės vertybinius popierius, biologinis turtas ir atsargos, įsigyti, bet ir finansavimo sumas,
apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;
• finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Prie finansavimo sumų nepriskiriama:
• sumos, gautos teisės aktų nustatyta mokesčių pajamų perskirstymo tarp atskirų savivaldybių
tvarka;
• palūkanos, kurių nereikia mokėti pagal beprocentes paskolas arba paskolas, teikiamas už
sumažintas palūkanas;
• turtas, Įstaigos gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, pasaugos ir kitais pagrindais;
• trečiųjų asmenų neatlygintinai suteiktos paslaugos (techninė pagalba, savanoriškas darbas ir
kitos).
Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip
finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus:
•
finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam
nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas;
•
yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas.
•
finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.
Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į
gautų finansavimo sumų sąskaitą.
Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos Įstaigos veiklai finansuoti, mažinamos,
jas pripažįstant finansavimo pajamomis.
Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos,
kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.
Finansavimo pajamomis pripažįstama:
•
ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, biologiniam
turtui ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t.
y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas
per ataskaitinį laikotarpį;
•
finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis,
lygi pripažintai ir apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai, arba kai toks turtas yra
nurašomas;
•
ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinų
sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.
•
sukauptos finansavimo pajamos.

2.10. Atidėjinai
Atidėjinys pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:
• Įstaiga turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl buvusiojo
įvykio;
• tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
•
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Įstaigos įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai
įrodymų, kad įsipareigojimo (dėl buvusiųjų įvykių) atsiradimo tikimybė yra didesnė negu nebuvimo.
Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiaisiais įvykiais. Atidėjiniai būsimiems
veiklos, susijusios su turto naudojimu, nuostoliams ar išlaidoms padengti nepripažįstami.
Įstaiga atidėjiniais pripažįsta tik tokius įsipareigojimus dėl buvusiųjų įpareigojamųjų įvykių:
• kurie nedaro poveikio ir neleidžia Įstaigai keisti būsimos veiklos ir
• kai būsimos išlaidos yra neišvengiamos nepriklausomai nuo Įstaigos veiksmų ateityje.
Įstaigoje formuojami atidėjiniai nepanaudotoms atostogoms.
2.11. Nuoma ir finansinė nuoma
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra
laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per
nuomos laikotarpį.
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per
nuomos laikotarpį tiesiniu metodu.
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra
sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė
nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai
kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami
proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją
vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kurį turtą numatoma
naudoti.
2.12. Segmentai
Įstaigos vykdoma pagrindinė veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento- sveikatos apsaugos.
2.13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o
vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai banko einamosiose
sąskaitose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos( terminas iki 3 mėn.).

2.14. Turto vertės sumažėjimas
Finansinis turtas
Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvieną balanso datą.

Kai paaiškėja, kad Įstaiga neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo
terminus, finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra
pripažįstami veiklos rezultatų ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vertės sumažėjimo nuostolių
atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo
apskaitymo atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje. Tačiau padidėjusi
apskaitinė vertė yra padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės
sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas.
Kitas turtas
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali
neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas veiklos rezultatų
ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių,
kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra
apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo
nuostoliai.

2.15. Pajamos
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą.
Įstaigos pajamomis laikomas tik jo gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Įstaigos ekonominės naudos
padidėjimo nerodo trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kurios iš karto mažinamos tretiesiems asmenims
pervestina suma, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra
uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamas turtas, nepriklausomai
nuo pinigų gavimo momento.
Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Pajamų sumą sudaro suteiktų paslaugų tikroji vertė (kaina), atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti
nuolaidas, nukainojimą bei negrąžintinai pervestinas kitiems viešojo sektoriaus subjektams pajamų sumas.
Paslaugų teikimo pajamos apskaitoje registruojamos atsižvelgiant į tai, ar sandorio rezultatas, t. y. pelnas arba
nuostoliai, kurie apskaičiuojami iš visų iš sandorio gautų pajamų atėmus visas su sandoriu susijusias sąnaudas,
gali būti patikimai įvertintas:
• jei sandorio rezultatas gali būti patikimai įvertintas;
• jei sandorio rezultatas negali būti patikimai įvertintas, tuomet pajamomis pripažįstama suma,
lygi per ataskaitinį laikotarpį padarytoms išlaidoms, kurias tikimasi padengti, visas per ataskaitinį
laikotarpį padarytas išlaidas pripažįstant sąnaudomis.
Pajamos už suteiktą paslaugą pripažįstamos:
• kai paslauga baigiama teikti tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pradėta, pajamos įvertinamos
sutartyje nurodyta suma ir pripažįstamos bei registruojamos apskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį;
• kai paslauga baigiama teikti kitą ataskaitinį laikotarpį, nei buvo pradėta, paslaugos teikimo
pajamos turi būti pripažįstamos atsižvelgiant į paslaugos įvykdymo procentą iki paskutinės ataskaitinio
laikotarpio dienos.
Paslaugų įvykdymo procentas iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nustatomas pagal Įstaigos
pasirinktą vertinimo metodiką
Turto pardavimas registruojamas taip:
• jeigu Įstaiga parduoda ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, apskaitoje registruojamas tik pelnas
arba nuostoliai iš pardavimo;

• jeigu Įstaiga parduoda pagamintą produkciją ar kitas atsargas, parduotų atsargų balansinė vertė
pripažįstama sąnaudomis, o gautas atlygis – pajamomis.
• Jei parduodamas ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas įsigytas iš finansavimo sumų,
papildomai registruojamos panaudotos finansavimo sumos tokia suma, kokia buvo parduoto turto
balansinė vertė.
2.16. Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, kai patiriamos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais,
kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.
Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami
veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę
naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.
Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos
sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.
Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas
subjektas, remonto išlaidos turi būti sumažintos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto
išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.
Sąnaudos turi būti įvertintos tikrąja verte. Paprastai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų
ekvivalentais, todėl sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma
(neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis
ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, palūkanų sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sumą.
2.17. Užsienio valiutos
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo
finansinių ataskaitų sudarymo dieną yra apskaitomi veiklos rezultatų ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami
pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.
2.18. Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse atskaitose,
išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse atskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse atskaitose
tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
2.19. Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos padėtį finansinės būklės
ataskaitos sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse atskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai,
kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

Atsižvelgiant į poataskaitinių įvykių poveikį Įstaigos ataskaitinio laikotarpio finansinei būklei, veiklos
rezultatams ir pinigų srautams, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos turi būti
koreguojamos arba ne.
2.20. Tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinę atskaitomybę turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras VSAFAS reikalauja būtent tokio užskaitymo.
2.21 Finansinės rizikos valdymas
Įstaiga vykdydama veiklą taiko šias priemones, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
•
likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų
valdoma nuolat kontroliuojant kreditorinių įsipareigojimų dydį, naudojant griežtą išlaidų kontrolę;
•
kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo
įsipareigojimus, yra Įstaigos kontroliuojama vykdant viešųjų pirkimų procedūras, kurios sumažina
tiekėjų kredito riziką, naudojant kontrolė procedūras, kurios sumažina paslaugų teikimo nemokiems
pacientams ar juridiniams subjektams riziką.
•
Įstaiga atsiskaitymus su pagrindiniais tiekėjais ir pirkėjais vykdo bei finansavimą gauna
daugiausia nacionaline valiuta, Įstaiga neturi sukaupusi didelių valiutinių lėšų todėl valiutos kurso
rizika yra nereikšminga.
•
2.22. Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.Ataskaitiniu laikotarpio gali būti pastebėtos apskaitos klaidos padarytos
praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
išraiška ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5% įstaigos pajamų per
ataskaitinį laikotarpį: 2016 m.-29481,08 Eur.

3. Aiškinamojo rašto pastabos
3.1. Ilgalaikis turtas
3.1.1. Ilgalaikis turtas, valdomas pagal panaudos sutartis
3.1.1.1. Ilgalaikis materialusis turtas, perduotas pagal panaudos sutartis
Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė disponuoja ilgalaikiu turtu, kuris priklauso Sveikatos apsaugos
ministerijai, Jonavos rajono savivaldybei, Jonavos rajono senelių pensionatui, Socialinių paslaugų
centrui, Kauno Klinikos LSMU. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja įstaigos-turto savininkės.

.
1 lentelė Ilgalaikis turtas įsigijimo verte, perduotas VšĮ Jonavos ligoninė pagal panaudos sutartis:
Turto grupė
Žemė
Pastatai
Nekilnojamos kult.vertybės
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga

Panaudos davėjas
Lietuvos Respublikos valstybė
Jonavos rajono savivaldybė
-„-„-„-

Įsigijimo vertė, Eurais
158571,88
2 851 711,16
1 270,85
51 024,97
28257,15

Įrengimai
rengimai
Kompiuteriai ir jų tinklai
įrengimai
Baldai ir biuro įranga
Įrengimai
Baldai ir biuro įranga
Iš viso

-„SAM
Kauno klinikos LSMU
-„Jonavos raj.senelių pensionatas
Socialinių paslaugų centras
-„-

853929,82
179 947,00
974,05
176342,74
12 960,40
7 935,59
5 010,42
4328206,04

2016m. VšĮ Jonavos ligoninė pagal panaudos sutartis gavo ilgalaikio turto už 201723,82 Eur. Tame
skaičiuje:
Jonavos rajono savivaldybė 2016 metais perdavė ilgalaikio turto už 25381,08 Eur sumą, Kauno klinikos
LSMU įrengimų už 176342,74 Eur.
Panaudos būdu perduotą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.
3.1.2Nuosavas ilgalaikis turtas
3.1.2.1. Nuosavas ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 5496,13 Eur yra apskaitytos veiklos sąnaudose 2016 metų
veiklos rezultatų ataskaitoje.
Nuosavo nematerialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 1 priede.
Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo vertė yra
3808,83 Eur.
Nuosavo nematerialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 1 priede(13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1
priedas)
3. 1. 2. 2. VšĮ Jonavos ligoninė nuosavas ilgalaikis materialusis turtas
Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 193466,64 Eur yra apskaitytos veiklos sąnaudose 2016 metų
veiklos rezultatų ataskaitoje.
2016 m. nurašytas nusidėvėjęs netinkamas naudoti ilgalaikis turtas už 53836,53 Eur.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas,
įsigijimo savikaina sudaro 536297,04 Eur.
.

tačiau

vis

dar

naudojamas

įstaigos

veikloje,

3. 3. Atsargos
Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirko, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo
centralizuota tvarka iš SAM bei Valstybinių Ligonių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes.
Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina . Apskaitomos svertinio vidurkio būdu(ūkinis
inventorius ir medžiagos) ir FIFO būdu (medikamentai).
Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 3
priede“Informacija apie patikėjimo teise valdomų atsargų balansinę vertę(8-ojo VSAFAS“Atsargos 3
priedas) ir 4 priede „Informacija apie balansinę atsargų vertę(8-ojo VSAFAS „Atsargos „1 priedas).
3.4. Išankstiniai apmokėjimai
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 5 priede. ( 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas 6 priedas)
3. 5. Per vienerius metus gautinos sumos
Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
Didžiąją dalį per vienerius metus gautinų sumų sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas.

2016 metų gruodžio 31 dienai teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicinines paslaugas yra
sekantys :
2015 m.(Eur)
2016 m.(Eur)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kauno TLK –
403 574,30
339886,60
Kitos gautinos sumos –
35 227,23
22049,86
Sukauptas gautinas sumas sudaro :
Sukauptos pajamos –
53273,36
22227,15
Sukauptos kitos sumos –
1 187,33
Gautinos finansavimo su
3 858 ,75
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 6 priede.(17-ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas)
3. 6. Pinigai ir jų ekvivalentai
Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama 7-8 priede. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai“8 ir 13 priedas)
3.7. Finansavimo sumos
Gauto finansavimo sudaro iš valstybės biudžeto gautas finansavimas piniginėmis lėšomis (_6180,52 Eur).
Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gauta finansavimo turtu už 56332,11 Eur sumą , piniginėmis lėšomis gauta
29149,23 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
pateikiama 9 priede.(20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos 4 priedas)
Finansavimo sumų likučiai pateikti 10 priede.(20-ojo VSAFAS“Finansavimo sumos“ 5 priedas).
3.8. Įsipareigojimai
Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius.
Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio
laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir
trumpalaikiai atidėjiniai“.
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos atostoginių sąnaudos, kiti
trumpalaikiai įsipareigojimai bei trumpalaikiai atidėjiniai.
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 11 priede.(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai“). Galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus pacientų žalos atlyginimui
sudaryti įstaiga atidėjimų nesudarė.
Įstaiga per 2016 metus tarpusavo įsiskolinimo įskaita su VSDFV sudarė 1356217,02 Eur.
3.9. Grynasis turtas
Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis.
Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. ir 2016 m. gruodžio 31 d. įstaigos dalininkui Jonavos rajono
savivaldybei priklausė 670 330,75 Eur įnašas.
Einamųjų metų perviršis yra 59948,46 Eur.
Ankstesnių metų perviršis yra 331713,42 Eur.
Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga rezervų sudariusi neturi.
3.10. Kitos pajamos
Kitos pagrindinės veiklos pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos
pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.
Detali informacija apie kitas pajamas pateikta 15,16 priede.(10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2,3 priedas)
Didžiąją dalį kitų pajamų sudaro pajamos iš Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros
paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.):
Pajamos iš TLK – 5578195,46 Eur;

Nebaigtų gydytų ligonių pajamos –22227,15 Eur.
Pajamos už suteiktas med. paslaugas kitoms įstaigoms, fiziniams asmenims – 127649,46 Eur
3.11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje.
Detali informacija apie Finansinės ir investicinės pajamas ir sąnaudas pateikta 14 priede.(6-jo VSAFAS
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas).
3.12. Sąnaudos
Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis
VSAFAS.
Ataskaitiniais metais reikšmingų sąnaudų sumų detalizavimas :
2015
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 4 022 553,51
2. Medikamentų ir slaugos priemonių sąnaudos 543734,67
3. Komunalinių paslaugų sąnaudos 193 849,73
4. Kitų sunaudotų atsargų savikaina
191 957,97
5. Nusidėvėjimo sąnaudos
172 140,95
6. Einamojo remonto sąnaudos –
263 646,20
7. Kitos paslaugos
116 161,95
8. Kitos sąnaudos
11 869,16
Viso:
5 515914,14
Informacija apie segmentus pateikta 13 priede(25-ojo VSAFAS „Segmentai“).

2016
4502609,25
526840,30
200382,78
182210,61
198962,77
126494,01
75491,64
23149,61
5836140,97

%
111,9
96,9
103,4
94,9
115,6
48,0
65,0
195,0

3.13. Turto nuvertėjimas
Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.
Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota
bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.
3.14. Vykdytų programų 2016 metais aprašymas
3.14.1. Investicinės programos
2016 m. investicinės programos asignavimų negauta.
3.15. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.
3.16. Sandoriai su susijusiais asmenimis
2016 m. įstaiga nevykdė sandorių su susijusiais asmenimis.
Įstaigos direktoriui per 2016 metus priskaityta darbo užmokesčio suma yra 30960, Eur.
Kitų sandorių su įstaigos vadovais ir su jais susijusiais asmenimis 2016 m. nebuvo.
3.17. Poataskaitiniai įvykiai
Iki finansinių ataskaitų sudarymo datos įstaigos veikloje nebuvo įvykių reikšmingų. finansinėms ataskaitoms.
Direktorė

Aldona Balutienė

Vyr.buhalterė

Daliutė Mickevičienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS LIGONINĖS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS
2017-03-01
Jonava
1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS
1.1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą
VšĮ Jonavos ligoninė, 1997 m. rugsėjo 30 d.
Steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba.
1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis
Tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, gerinant Jonavos rajono gyventojų sveikatą,
mažinant gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
1.3. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą
Ataskaitiniams metams steigėjo nustatyti vertinimo rodikliai

Vertinimo rodiklių įvykdymas

Kiekybiniai vertinimo rodikliai:
1. Teigiamas finansinis veiklos
rezultatas

Įstaigos metinis finansinis veiklos
rezultatas

2016 metų įstaigos finansinis veiklos
rezultatas - 59948 Eur. Finansinis
veiklos rezultatas – teigiamas.

2. Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

Neviršyta 62 proc. sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis, nuo lėšų,
gaunamų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo

2016 metais sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis, nuo lėšų,
gaunamų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo įstaigoje, sudarė
60,8 proc.
Rodiklis įvykdytas.

3. Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis

Neviršyta 5 proc. visų įstaigos patirtų
išlaidų per metus

2016 metais sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis, nuo visų įstaigos
patirtų sąnaudų, sudarė 4,6 proc.
Rodiklis įvykdytas.

4. Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas

5. Pacientų pasitenkinimo įstaigos

2 proc. parama iš GPM

1102 Eur.

ES struktūriniai fondai ar kiti
finansiniai mechanizmai

177316,79 Eur. (Įrangos, gautos
įgyvendinus projektą „Nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros paslaugų gerinimas
Lietuvoje“, vertė ).

Pagrįstų pacientų skundų skaičius per

1

teikiamomis paslaugomis lygis bei
pacientų skundų tendencijos

metus – 0

6. Žala privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetui

Žalos Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetui atvejų
skaičius

7. Prioritetinių paslaugų teikimo
apimtys

Prioritetinių paslaugų dalis procentais 49,08 %
nuo visų suteiktų paslaugų-ne mažiau
45 proc.

8. Paslaugų teikimo kokybės
procedūrų parengimas.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai
parengtų arba atnaujintų procedūrų
skaičius.

7 parengtos

Naujų įdiegtų medicininių paslaugų
skaičius per ataskaitinį laikotarpį.

Transfuziologas

9. Naujų medicininių paslaugų
įdiegimas

2 atvejai (48 Eur.)

3 atnaujintos

Vaikų ortopedas traumatologas;
Vaikų dienos stacionaras

10. Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis anketą ir
antikorupcijos apklausos anketa,
patalpinimas internetiniame
puslapyje.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 93,9% teigimų vertinimų.
teikiamomis paslaugomis anketa.
Anketų analizė ir aptarimas gydymo
taryboje.
Antikorupcijos apklausos anketa
Anketų analizė ir aptarimas gydymo
taryboje.

11. Pradėti vykdyti elektroninę
pacientų registraciją konsultacinėje
poliklinikoje

Įstaigos
veiksmų
atnaujinimo eiga

ir

funkcijų Vykdoma elektroninė pacientų
registracija.

1.4. Viešosios įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus
Rodikliai
2015 m.
Stacionarinės paslaugos (be dienos stacionaro ir
be dienos chirurgijos)
Lovų skaičius
Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo
bei paliatyvios pagalbos)
Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo
bei paliatyvios pagalbos) 10 000 gyventojų
Hospitalizacijos atvejų skaičius
Hospitalizacijos atvejų skaičius 100 gyventojų
Lovadienių skaičius

Anketose duomenų apie korupcijos
apraiškas nenurodyta.

2016 m.

Pokytis (+/-)
Abs. sk.
Proc.

x

x

x

x

159

147

-12

-8,2

115

98

-17

17,3

26,2

22,7

-3,5

-15,4

4861
11,07
32399

4893
11,3
30825

+32
+0,23
-1574

+0,7
+2,03
-5,1

Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)
Lovos apyvarta (ligonių skaičius)
Lovos funkcionavimas (dienos)
Akušerinės pagalbos apimtys (gimdymų
skaičius)
Operacijų skaičius
Iš jų:
nakties metu (20.00 – 6.00 val.)
Dienos stacionaro paslaugų skaičius
Dienos chirurgijos paslaugų skaičius
Stebėjimo paslaugų skaičius
Ambulatorinių konsultacijų skaičius
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
Lovų skaičius
Lovadienių, apmokamų TLK, skaičius
Lovadienių apmokamų iš kitų finansuojamo šaltinių
skaičius
Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)
Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius
Paliatyvios pagalbos paslaugos
Lovų skaičius
Lovadienių apmokamų iš TLK skaičius
Lovadienių apmokamų iš kitų finansuojamo šaltinių
skaičius
Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius
Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)

6,7
42,3
281,7

6,3
47,8
302,2

-0,4
+5,5
+20,5

-6,3
11,5
+6,8

364

373

+9

+2,4

1050

2258

+1208

+53,5

114
1618
954
4294
89935
x
40
13464

135
15464
907
5701
89788
x
45
14832

+21
+13846
-47
+1407
-147
x
+5
+1368

+15,5
+89,5
-5,2
+24,7
-0,2
x
+11,1
+9,2

296

282

-14

-4,9

52,3
263
x
4
1051

46,8
317
x
4
1335

-5,5
+54
x
0
+284

-11,8
+17,03
x
0
+21,27

-

-

-

-

44
23,9

39
34,2

-5
+10,3

-12,8
+30,1

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR
PABAIGOJE
Jonavos rajono savivaldybė:
Piniginis įnašas metų pradžioje (dalininkų kapitalas)
Piniginis įnašas metų pabaigoje (dalininkų kapitalas)
Trumpalaikis turtas metų pradžioje (dalininkų kapitalas ) Trumpalaikis turtas metų pabaigoje (dalininkų kapitalas) Iš viso dalininkų kapitalas metų pradžioje
-

565500,46 €.
565500,46 €.
104830,29 €.
104830,29 €.
670330,75 €.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS
3.1 Gautos lėšos ir jų šaltiniai
Eil.
Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

1.

Iš viso gauta lėšų:
Iš PSDF biudžeto
Iš jų už:

1.1.
1.2.
1.3
1.4.

Ambulatorines konsultacijas
Stacionarines paslaugas
Medicininės reabilitacijos paslaugas
Slaugos ir palaikomojo gydymo,

Suma € (tūkst.)
2015 m.
2016 m
5853.0
5896.2
5399,1
5578.1

Pokytis (+/-)
Suma €
Procentais
43.2
0.7
179.0
3.3

2210.0
2566.0
86.7
393.1

157.70
-29.8
-19.9
68.1

2367.7
2536.2
66.8
461.2

7.1
-1,2
-23.0
17.3

paliatyviosios pagalbos paslaugas
Kitas paslaugas

90.0

124.0

34.0

37.8

Sukauptos nebaigtų gydyti ligonių paj.

53.3

22.2

-31.1

-58.3

100,8

125.7

-

-

2.1.
2.2.
2,3
3.
3,1

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų
Iš jų už:
mokamas medicinos paslaugas
paslaugas iš kitų juridinių asmenų
Savivaldybės lėšos
Kitos gautos lėšos:
Kitos veiklos

72,9
27,9
3,7
3,7

74.3
51.4

1.4
23.5

1.9
84.2

2.0
2.0

-1.7

-45,9

3,2
4.
4,1
4,2
4,3
4,4

Finansinė ,investicinė veikla
Finansavimo pajamos
Iš savivaldybių biudžeto
ES ,užsienio valstybių biudžeto lėšos
Iš valstybės biudžeto
Kiti šaltiniai

0
367,5
0
212,0
48,2
107,3

190.4
1.2
72.0
19.6
97.6

1.2
-140
-28.6
-9.7

-66.0
-59.3
-9.0

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.2. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus

Eil.
Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

Iš viso sąnaudų:
1. Darbuotojų darbo užmokesčiui
1.1 -darbo užmokestis iš PSDF lėšų
2. Socialinio draudimo įmokoms
3. Komunalinėms ir ryšių paslaugoms
4. Draudimui
5. Transportui
6. Komandiruotėms
7. Kvalifikacijos kėlimui
8. Medikamentams
8,1 -medikamentai iš PSDF lėšų
9. Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose
įstaigose
10. Maitinimui
11. Kitos
Veiklos rezultatas:

2015 m.
Suma €
Proc.
(tūkst.)
5562,4
100,0
3074,1
55,3
3065,5
55,5
948,4
17,0
193,8
3,5
34,8
0,5
3,2
0,1
0,1
8,3
0,2
522,5
9,4
454,4

2016 m.
Suma €
Proc.
(tūkst.)
5836,2
100,0
3441,8
59,0
3388,6
60,8
1060,8
18,2
200,4
3,4
29,3
0,5
4,2
0,1
2,3
0,1
15,2
0,3
526,8
9,0
470,0
8,4

Pokytis (+/-)
Suma €
Proc.
(tūkst.)
273,8
4,9
367,7
12,0
323,1
10,5
112,4
11,9
6,6
3,4
-5,5
-15,8
1,0
31,3
2,2
22 kart.
6,9
83,1
4,3
0,8
15,6
3,4

4,9

0,1

6,7

0,1

1,8

36,7

61,6
669,7
331,7

1,1
12,8
x

61,6
487,1
60,0

1,0
8,3
x

0
-182,6
-271,7

0
-27,3
x

3.3. Viešosios įstaigos įsiskolinimai
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Pavadinimas
Kreditorinis įsiskolinimas:
Ilgalaikiai įsipareigojimai

Suma € (tūkst.)
2015 m.
637,1
128,1

2016 m.
537,2
-

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1.
2,2

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Tiekėjams
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Debitorinis įsiskolinimas:
TLK
Kiti

505,1
152,2
118,2
234,6
497,1
430,2
63,1

537,2
110,7
144,7
281,8
384,2
353,9
30,3

4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER
FINANSINIUS METUS
4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1
2
3

MS Office Home and Business 2016 Win Eurozone
Dezinfekcinė kamera DK-1
Dvivėris šaldytuvas, talpa 1300 ltr.

4

Bulvių skutimo mašina

5

Nerūdijančio plieno mėsmalė

6

Kompiuteris Magnum M350/2000 IN500.01S85
Intel Core i5-4460/8195MB su priedais
Kompiuteris Magnum M350/2000 IN500.01S85
Intel Core i5-4460/8195MB su priedais

7

8

13
14
15

Kompiuteris Magnum M350/2000 IN500.01S85
Intel Core i3-4170/7096MB su priedais
Nešiojamas kompiuteris ThinkPadL540 Corei54210M/4GB/500GB/DVD-RW/Krepšys/W10P
Nešiojamas kompiuteris ThinkPadEL560 Corei56200U/4GB/500GB/DVD-RW/W10Pro/Krepšys/
Kompiuteris Magnum M350/2000 IN500.01S110 Core
i5-6600/8192MB su priedais (monit. 22MB37PU)
Kompiuteris Magnum M350/2000 IN500.01S110 Core
i3-6100/4096MB su priedais(monit. 22MB37PU)
Kompiuteris Aktina 300Xi3/4gb/win10Pro su priedais
Laboratorinis inkubatorius CLN 115 STD
Gliukozes analizatorius "Super GL Compact"

16

Rezektoskopas

17

Ortopedinis operacinis stalas

18
19

Mobili operacinė lempa
Stacionari operacinė lempa TruLight

20

Elektrokardiografas ELI 250C

9
10
11
12

2015
Suma € (su
PVM)
x
x

Vnt.
1
1

x

1

x

1

x

1

x

1

x

2016 m.
Vertė € (su Suma € (su
PVM)
PVM)
216,59
216,59
6993,00
6993,00
1500,00
1500,00
900,00

900,00

605,00

605,00

885,80

885,80

1

885,81

885,81

x

22

651,95

14342,90

x

1

802,23

802,23

x

1

907,50

907,50

x

5

901,45

4507,25

x

6

540,87

3245,22

x
x

1
1

x

1

777,01
1603,25
1182,00

777,01
1603,25
1182,00

x

1

1415,7

1415,7

x

1

48400

48400

x

2

x

1

1936,00
2178,00

3872,00
2178,00

x

1

3509,00

3509,00

21

Inkubatorius Memmert IN110,

22

Gyvybinių funkcijų monitorius

23

Elektrokardiografas su staliuku

24
25

Šeinerio rankena su mygtukais
(IT1235884 pagerinimas)
Paciento pervežimo kėdė Ravello Curo

26

Centrifūga ROTOFIX 32A

27

Funkcinis vežimėlis gulinčių logonių transportavimui

28

Darsonvalio aparatas

29

Projektorius Epson EB-U04
Sofa lova išlankstoma su dėže patalynei
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

1609,30

1609,30

7971,48

7971,48

x

1

x

1

x

2

x

1

x

2

x

1

x

2

x

1

x

1

690,91

690,91

x

3

1029,11

3087,33

2244,55

6267,8
1269,29
2596,72
1694,00
650,00

198291,27

4489,10
6267,80
2538,58
2596,72
3388,00
650,00

132017,48

Tame skaičiuje įsigyta ilgalaikio turto paramos būdu:
Gliukozes analizatorius "Super GL Compact"
Viso:

1182,00
1182,00

1

4.2. Informacija apie perleistą ilgalaikį turtą.
Perleisto turto 2016 m. įstaigoje nebuvo.
5. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojai
Administracija
Gydytojai
Slaugos personalas
Pagalbinis medicinos
personalas
Kitas ūkio personalas
Kiti specialistai, dirbantys ne
gydomąjį darbą
Iš viso:

Ataskaitinių finansinių metų
sausio 1 dienai
Fizinių asmenų
Etatų skaičius
skaičius
9
8,9
121
80,39
169
181,19

Ataskaitinių finansinių metų
gruodžio 31 d.
Fizinių asmenų
Etatų skaičius
skaičius
9
8,9
121
80,94
176
181,19

77

70,25

75

73,0

50

41,47

48

45,6

21

12,62

20

12,89

447

394,82

449

402,52

2016 m.
Suma €
Proc.
(tūkst.)
270,9
-

Pokytis (+/-)
Suma €
Proc.
(tūkst.)
49,3
22,2
-

6. KITOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS
Eil.
Nr.

Patirtų išlaidų pavadinimas

1.
2.

Valdymo išlaidos*
Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo

2015 m.
Suma €
Proc.
(tūkst.).
221,6
-

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų
narių išmokoms
3. Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos
dalininku susijusiems asmenims**
*Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos,
ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio
draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.
7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
7.1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.
Įstaigos vadovė Aldona Balutienė paskirta Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1 TS -268
2013m.liepos 31 d.
7.2. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui.
Eil. Patirtų išlaidų pavadinimas
Nr.
1.
2.

Vadovo darbo užmokestis
Kitos išmokos įstaigos vadovui

2015 m.
Suma €
(tūkst.)
23,6
0

2016 m.
Suma €
(tūkst.)
30,9
0

Pokytis (+/-)
Suma €
Proc.
(tūkst.)
7,3
30,9
0
0

8. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS
Projekto pavadinimas

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros
paslaugų gerinimas Lietuvoje“
Projekto
statusas
(įgyvendinimas,
šiuo
metu Įgyvendinamas
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pareiškėjas
VšĮ Jonavos ligoninė
Projekto trukmė
2015-02-06 – 2016-02-06
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo
programa
Projekto vertė
~ 30 tūkst. eurų
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis
0
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami Įstaiga bus aprūpinta įranga, skirta nėščiųjų ir naujagimių
rezultatai)
visuotiniams medicininiams patikrinimams, atlikti
Asmuo kontaktams
Gediminas Ramanauskas
Projekto pavadinimas
„Sveiko senėjimo užtikrinimas 2014-2022 m., vyresnio
amžiaus žmonių sveikatos priežiūros kokybės ir
prieinamumo pagerinimas“
Projekto
statusas
(įgyvendinimas,
šiuo
metu Pateiktas
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pareiškėjas
VšĮ Jonavos ligoninė
Projekto trukmė
2015-10-01 – 2022-10-01
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Europos sąjungos fondo lėšos
Projekto vertė
55 tūkst. €
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis
0
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami Sukurti papildomą infrastruktūrą teikti geriatrijos
rezultatai)
paslaugas Jonavos rajono savivaldybės gyventojams

Asmuo kontaktams
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pavadinimas
Projekto
statusas
(įgyvendinimas,
šiuo
metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pareiškėjas
Projekto trukmė
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Projekto vertė
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami
rezultatai)
Asmuo kontaktams
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pavadinimas
Projekto
statusas
(įgyvendinimas,
šiuo
metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pareiškėjas
Projekto trukmė
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Projekto vertė
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami
rezultatai)
Asmuo kontaktams
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pavadinimas

Projekto
statusas
(įgyvendinimas,
šiuo
metu
įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)
Projekto pareiškėjas
Projekto trukmė
Projekto partneriai
Finansavimo/paramos šaltiniai
Projekto vertė
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami
rezultatai)

Vidas Kačiušis
Įgyvendinamas
„Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų
informacinės sistemos plėtra 2009-2015 m.“
Vykdomas
VšĮ Jonavos ligoninė
2009 - 2015
Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Europos sąjungos fondo lėšos
492,4 tūkst. €
0
Sukurtos E-sveikatos infrastruktūros tolimesnė plėtra bei
modernizavimas
Gediminas Ramanauskas
Įgyvendinamas
„Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų
informacinės sistemos plėtra 2015-2020 m.“
Pateiktas finansavimui gauti
VšĮ Jonavos ligoninė
2015 – 2020 m.
Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Europos sąjungos fondo lėšos
500 tūkst. €
0
Sukurtos E-sveikatos infrastruktūros tolimesnė plėtra bei
modernizavimas
Gediminas Ramanauskas
Įgyvendinamas
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo,
modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros
sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“
Vykdomas
VšĮ Jonavos ligoninė
2007-07-26 – 2015-08-31
Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Europos sąjungos fondo lėšos
347,5 tūkst. €
0
Sukurtos E-sveikatos infrastruktūros tolimesnė plėtra bei
modernizavimas

Asmuo kontaktams

Gediminas Ramanauskas

9. KITA INFORMACIJA
Šiame skyriuje įstaigos vadovas gali pateikti kitą informaciją, kuri neprivalo būti nurodyta, bet vadovo
manymu yra reikšminga arba sprendimu yra nurodęs steigėjas.

Direktorė

Aldona Balutienė

