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                                                                                         Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                         2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-90 

 

Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 

2015 metų  aiškinamasis raštas 

2016 m. kovo 4 d. 

Naujoji Akmenė 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš 

Akmenės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno 

siekianti įstaiga, teikianti  sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir 

kitais užsakovais. 

Įstaiga VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre  1997 

m. spalio mėn. 13 dieną, jos kodas 153083122.  

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos 

buveinė yra Žemaitijos g. Nr.6, Naujoji Akmenė. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal 

savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų 

sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos 

tikslus, įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros ar pirminio ir 

antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas (priėmimo-skubios pagalbos, dienos 

stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, ambulatorinės chirurgijos, stacionarines, specializuotas 

ambulatorines, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos ir dantų protezavimo 

paslaugas).  

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 146  darbuotojai, iš jų -39 

gydytojai, 75 slaugytojos, 10 slaugytojų padėjėjų, kito personalo - 22. 

 



2 

 

Informacija apie asocijuotus ir kontroliuojamus subjektus 

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar 

kitų panašių struktūrinių vienetų.  

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, 

naudojant  „Edranos“ buhalterinę programą. 

Reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos tolesnei įstaigos veiklai nėra. 

 

Finansiniai metai 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Finansiniai metai prasideda sausio mėn. 

1 d. baigiasi gruodžio 31 d. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

2015 metais VšĮ, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, 

vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus: 

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. 

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 

4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu. 

5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu. 

6.  Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika, kitais buhalterinę apskaitą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais.                  

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais 

privalomais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, 

pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš 

formą.  

         Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS, laikantis veiklos tęstinumo principo, 

panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams buvo taikomi vienodi apskaitos metodai. Sudarant šias 

finansines ataskaitas reikšminga suma buvo laikoma 5 procentai įstaigos grynojo rezultato. 
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         Nematerialusis turtas 

     

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 

nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje 

pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė 

vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos 

atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. 

Nematerialiojo turto nuvertėjimas nustatomas ir registruojamas 22-ojo VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas“ nustatyta tvarka.  Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai 

proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. 

 Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2014-03-2 d. įsakymu Nr. A-223. 

           Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

Eilės Nr. NEMATERIALUSIS TURTAS Amortizacijos normatyvai     

(metais) 

1. Programinė įranga, jos licencijos 3 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 

nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ . Ilgalaikiam materialiajam turtui 

priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieni metai, o minimali vertė yra ne mažesnė 

nei 500,00 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė  

apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant 

visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. 

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas nustatomas ir registruojamas 22-ojo VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas“ nustatyta tvarka.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą 

nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo 

tarnavimo laiką.   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-25 d. įsakymu Nr. A-223. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  
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Eil.Nr. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖS Nusidėvėjimo normatyvai 

(metais) 

1. Mašinos ir įrengimai 5-7 

2. Transporto priemonės 5 

3. Baldai ir biuro įranga 4-7 

 

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse 

sąskaitose.   

Atsargos  

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame 

VSAFAS „Atsargos“. 

  Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos ir registruojamos apskaitoje įsigijimo 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja 

realizavimo verte, ta kuri mažesnė. Atsargos į sąnaudas nurašomos, taikant FIFO būdą. 

Medikamentai ir medicinos priemonės nurašomi kai faktiškai sunaudojami. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto 

naudoti inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamas inventoriaus kiekine 

išraiška  kontrolės tikslais registruojamas nebalansinėse sąskaitose. 

 Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“ Finansinis turtas skirstomas į 

ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o 

finansinėse ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo 

nuostolius.  

 Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 

likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių 

investicijų terminas neviršija trijų mėnesių. 
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 Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 

nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai 

atitinka šiame standarte nustatytus kriterijus. 

 Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, 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 simbolinį atlyginimą. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 

gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

 Įsipareigojimai 

 Įsipareigojimai apskaitomi, remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-

ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  

 Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą 

įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar 

paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per 

ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai 

įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo datos. 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 

ekonominės prasmės. 
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Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto 

nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos 

įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu 

metodu) per nuomos laikotarpį. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: turimas 

įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė, 

kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimų 

suma gali būti patikimai įvertinta. 

Atostoginių kaupimai sudaromi, vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame 

VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. 

Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, 

skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio ir įmokas į Garantinį fondą.  

 

Pajamos 

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. ,kurį suteikiamos 

medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Įstaigos pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos 

veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo 

sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

 Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, 

pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ; 

- registruojant turto nuvertėjimą;  

- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams; 

- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas. 
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Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvertėjus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.  

  Kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10-

ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, 

kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu 

susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda.  

 Sąnaudos 

 Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11-

ajame VSAFAS „Sąnaudos“.  

 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 ataskaitinį 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. 

  Tarpusavio užskaitos 

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS 

„finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose 

pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje 

sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą. 

Grynasis rezultatas parodomas:- perleidus ilgalaikį turtą,- gavus kompensaciją už patirtus 

nuostolius, pateikiant  užsienio valiutos kurso pokyčio įtaką. 
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Segmentai 

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, 

kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa įstaigos veikla priskirta 

segmentui „Sveikatos apsauga“. 

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos apskaitos politika nebuvo keičiama. Nuo 2015 metų 

įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais. Pereinant prie euro, duomenys 

iš litų į eurus perskaičiuoti, vadovaujantis 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ nuostatomis. 

 

3.1 Nematerialusis turtas (toliau NT) 

  Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą pagal  grupes  per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta lentelėje. 
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NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                          

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Plėtros 

darbai 

Progra

minė 

įranga 

ir jos 

licencij

os 

Kitas nematerialusis turtas 
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai 

Prestižas Iš viso 

patentai 

ir kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytu

s 4 

stulpelyje

) 

literatū

ros, 

mokslo 

ir meno 

kūriniai 

kitas nematerialusis turtas 
nebaigti 

projektai 

išankstini

ai 

apmokėji

mai 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

  7832,09 6386,81   1445,28       7832,09 

2.   Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį   0             0 

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina                 0 

2.2. 
    

neatlygintinai gauto turto įsigijimo 

savikaina 

  

  

            0 

3. 
  

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto 

suma per ataskaitinį laikotarpį 

  1445,29             1445,29 

3.1.     parduoto                 0 

3.2.     perduoto                 0 

3.3.     nurašyto   1445,29             1445,29 

4. 
  

Pergrupavima

i (+/-)   

                  

5. 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

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

4) 

  6386,8             6386,8 

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
X 

5015,77   
X   X X   

5015,77 

7. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma** 

X 
    

X   X X   
  

8. 
  

 Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį 
X 

965,64   
X   X X   

965,64 

9. 
  

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir 

nurašyto turto amortizacijos suma 
X 

-

1445,29 

  
X   X X   

-1445,29 
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9.1.     parduoto X     X   X X     

9.2.     perduoto X     X   X X     

9.3.     nurašyto X     X   X X     

10. 

  

Pergrup

avimai 

(+/-)   

X 

    

X   X X   
  

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

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

4536,12   
X   X X   

4536,12 

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. 
  

Pergrupavima

i (+/-)   

                  

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) 

                  

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) 

  1850,68           0 1850,68 

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) 

  2816,32             2816,32 

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.                   
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Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto. 

Nematerialusis turtas, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 

įsigijimo savikaina:  

Eil.Nr. Nematerialiojo turto grupė Įsigijimo savikaina 

1. Programinė įranga ir jos licencijos 2732 

2. Kitas nematerialus turtas 758 

 

        Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta. 

 

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) 

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes  

per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje. 
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ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                                    

Eil. 

Nr.  
Straipsniai Žemė 

Pastatai 

Infrastru-

ktūros ir kiti 

statiniai 

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės 

Mašinos ir 

įrenginiai 

Trans-

porto 

priemonės 

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės 

Baldai ir 

biuro 

įranga 

Kitas ilgalaikis 

materialusis 

turtas 

Nebaigta 

statyba 

Išanksti-

niai 

apmo-

kėjimai 

Iš viso 
Gyv

ena-

mieji 

Kiti 

past

atai 

Kitos 

vertyb

ės 

Kitas 

ilgalai

kis 

materi

alusis 

turtas 

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

1. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
          1210955,18 65141,35   227639,57         1503736,10 

2.   
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 

(2.1+2.2) 
          48864,64 0,00 0,00 12309,08         61173,72 

2.1.           pirkto turto įsigijimo savikaina           48864,64     1343,10         50207,74 

2.2.     
neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina 
                10965,98         10965,98 

3. 
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 

per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) 
          0,00 12517,39   0,00         12517,39 

3.1.     parduoto                             

3.2.     perduoto                             

3.3.     nurašyto             12517,39             12517,39 

4.   Pergrupavimai (+/-)           1,74     1,45         3,19 

5. 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4) 

          1259821,56 52623,96   239950,10         1552395,62 

6. 
Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
X         781597,71 18936,96   91803,72 X   X X 892338,39 
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7.   
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nusidėvėjimo suma** 
X                 X   X X   

8.   
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  

ataskaitinį laikotarpį 
X         119544,67 9424,08   24485,14 X   X X 153453,89 

9.   
Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimo suma 
(9.1+9.2+9.3) 

X         0,00 12517,10   0,00 X   X X 12517,10 

9.1.     parduoto X                 X   X X   

9.2.     perduoto X                 X   X X 0,00 

9.3.     nurašyto X           12517,10     X   X X 12517,10 

10.   Pergrupavimai (+/-) X         -1,66     -1,45 X   X X -3,11 

11. 

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10) 

X         901144,04 15843,94   116290,31 x   x x 1033278,29 

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
X         10981,76     336,08 X       11317,84 

13.   
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma** 
X                 X         

14.   
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį  

X                 X       0,00 

15.   
Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 
X                 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         
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17.   Pergrupavimai (+/-) X                 X         

18. 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-

16+/-17)  

X         10981,76 0,00 0,00 336,08 X       11317,84 

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) 

          347695,76 36780,02 0,00 123323,71         507799,49 

26. 

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė 

vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-6-12+19) 

          418375,71 46204,39   135499,77         600079,87 
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Įstaiga neturi turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. 

Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo 

ateityje. 

Įstaiga neturi įkeisto turto. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo šis nenaudojamas ir nenurašytas ilgalaikis 

materialusis turtas:  

 

Eil Nr. Materialiojo turto grupė Likutinė vertė, Eur 

1. Baldai ir biuro įranga 495 

2. Mašinos ir įrengimai 666 

 

         Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos veikloje  buvo naudojamas šis visiškai nudėvėtas 

ilgalaikis materialusis turtas: 

 

Eil.Nr. Materialiojo turto grupė Įsigijimo savikaina, Eur 

1. Mašinos ir įrengimai 481 516 

2. Baldai ir biuro įranga 63 803 

 

 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto 

grupės į kitą neturėjo. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotas viešajame aukcione visiškai nusidėvėjęs lengvasis 

automobilis Škoda Octavia, kurio pagaminimo metai 2001 m. Pardavimo kaina 1150 eurų. 

Sprendimas parduoti buvo priimtas 2015 m. sausio 12 d.  (akto Nr.V2-2). 

 

   3.3  Atsargos 

Informacija apie balansinę atsargų vertę ir jos pokyčius pagal atsargų grupes pateikta 

lentelėje. 
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ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 
                    

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Strategi

nės ir 

neliečia

mosios 

atsargo

s 

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 

0 

12995,16 

          

12995,16 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)   93093,46           93093,46 

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina   89469,58           89469,58 

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina   3623,88           3623,88 

3. 
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) 

  

92325,7 

          

92325,7 

3.1. Parduota               0 

3.2. Perleista (paskirstyta)               0 

3.3. Sunaudota veikloje   92325,7           92325,7 

3.4. Kiti nurašymai               0 

4. Pergrupavimai (+/-)               0 

5. 
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 

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

0 13762,92           

13762,92 

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) 

0 13762,92           13762,92 

14. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-6) 

0 12995,16           12995,16 
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Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta 

nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos, tas atsargas sunaudojus.  

 

         3.4 Gautinos sumos  

 

           Informacija  apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama lentelėje. 

 

      
  

 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

tarp jų iš 
kontroliu

ojamų ir 

asocijuot
ųjų ne 

viešojo 

sektoriau
s 

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) 
114090 111130,64   99288,36 95774,28   

 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  
114090 111130,64   99288,36 95774,28   

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą             

1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes             

1.3.3.   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 114090,02 111130,64   99288,36 95774,28   

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             

1.5.1.   Iš biudžeto             

1.5.2.   Kitos             

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) 114090 111130,64   99288,36 95774,28   

 

Įstaiga neturi pradelstų gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas 

nuvertėjimas. 

 

3.5 Išankstiniai apmokėjimai 



18 

 

 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje. 

 

 
     

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 3171,69 3538,61 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 303,28   

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 išanktiniai apmokėjimai     

1.7. 

  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 

    

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2868,41 3538,61 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3. 
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 

3171,69 3538,61 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: draudimas ir spaudos prenumerata. 

 

         3.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Įstaiga neturi pinigų ekvivalentų. Informacija apie turimus pinigus pateikta lentelėje. 

 

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 
biudžeto 

asignavimai 
iš viso 

biudžeto 

asignavi

mai 

      

1. 
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6) 
        

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose         

1.2.   Pinigai kasoje          

1.3.   Pinigai kelyje          

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose         

1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

1.6.   Pinigų ekvivalentai         

2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)         

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose          

2.2.    Pinigai kasoje          
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2.3.    Pinigai kelyje          

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         

2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

2.6.   Pinigų ekvivalentai         

3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–

3.5+3.6+3.7) 
518554,19   405991,54   

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  518329,01   405979,62   

3.2.    Pinigai kasoje  225,18   11,92   

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) 518554,19   405991,54   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos          

 

             3.7 Mokėtinos sumos 

Įstaigos mokėtinas sumas sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, susiję su įstaigos veikla. 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta lentelėje. 

       
  

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

tarp jų 

kontroliuoj
amiems ir 

asocijuoties

iems ne 
viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų 
viešojo 

sektoriau

s 
subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuoj
amiems ir 

asocijuoties

iems ne 
viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 

sumos 
            

2.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 54571,14 54571,14    49357  49357   

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 13384,6 585,2   31415,25 859,55   

4. Sukauptos mokėtinos sumos 69789,59 16506,96   67502,56 15966,02   

4.1.   Sukauptos finansavimo sąnaudos             

4.2.   Sukauptos atostoginių sąnaudos 69789,59 16506,96   67502,56 15966,02   

4.3.   Kitos sukauptos sąnaudos             

4.4.   Kitos sukauptos mokėtinos sumos             

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0         

5.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai             

5.2.   Gauti išankstiniai apmokėjimai             

5.2.1.      Mokesčių, gautų avansu, sumos             

5.2.2.     Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos             

5.2.3.     Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai             

5.3.   Kitos mokėtinos sumos             

6. 
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4) 
137745,3 71663,3   148274,81 66182,57   
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                      3.8  Finansavimo sumos 

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, pajamas, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama lentelėse 

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. 

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

15023,4 1661,57 0 4181,99     -8807,99       12058,97 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 15023,4 46,55   4181,99     -7192,97       12058,97 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti   1615,02         -1615,02       0 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

18,2 3500 0       -3517,62       0,58 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 18,2           -17,62       0,58 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti   3500         -3500       0 

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): 

85081,83 0 0 9705,94     -40091,89       54695,88 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 85081,83     9705,94     -40091,89       54695,88 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                       

4. Iš kitų šaltinių: 4674,01 1403,85 0 701,93     -4576,25       2203,54 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4674,01 376,35   701,93     -3548,75       2203,54 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti   1027,5         -1027,5         

5. Iš viso finansavimo sumų 104797,44 6565,42 0 14589,86     -56993,75       68958,97 
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

        

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš viso 

 

Finansavimo 

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) 
  15023,4 15023,4   12058,97 12058,97 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų) 
  18,2 18,2   0,58 0,58 

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) 

  85081,83 85081,83   54695,88 54695,88 

4. Iš kitų šaltinių   4674,01 4674,01   2203,54 2203,54 

5. Iš viso   104797,44 104797,44   68958,97 68958,97 
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             3.9  Panauda 

Pagal panaudos sutartis naudojamo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:  

 

Panaudos davėjas Turto grupė Vertė, Eur 

Akmenės rajono savivaldybė   

 Pastatai 769 043 

 Kitas ilgalaikis turtas 27 689 

 Trumpalaikis turtas 3 830 

LR Sveikatos apsaugos ministerija   

 Transporto priemonės 90 168 

 Kitas ilgalaikis turtas 95 12 

. 

     3.10 Pagrindinės veikos pajamos 

                      Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su 

Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, 

apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 

ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš savivaldybės biudžetų, 

Europos Sąjungos paramos fondų. 

 

                 

 
        

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* 
          

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2141537,08 2014562,01 

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** 2141537,08 2014562,01 

1.7.   Kitos     

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos     

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2141537,08 2014562,01 

 

Pajamas už suteiktas paslaugas sudaro pajamos už gydymą ir kitas medicinines paslaugas. 
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                             3.11 KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

                Kitos veiklos pajamoms įstaiga priskiria: turto, metalo laužo pardavimą ir  gautas pajamas iš kitų 

įstaigų už patalpų  ir lauko teritorijos naudojimąsi. Informacija pateikiama lentelėje. 

 
    

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Kitos veiklos pajamos 3240,97 12651,67 

1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo      

1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas     

1.3 Nuomos pajamos   2993 

1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**     

1.5 Kitos 3240,97 9658,67 

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos     

3. Kitos veiklos sąnaudos 2129,46 12526,14 

3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina     

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo     

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   1736,88 

3.4 Paslaugų sąnaudos     

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos     

3.6 Kitos veiklos sąnaudos 2129,46 10789,26 

4. Kitos veiklos rezultatas 1111,51 125,53 

 

Kitos veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos, panaudotos reprezentacijai ir apmokėjimui už nustatytą žalą PSDF 

biudžetui. 

                       3.12 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta lentelėje. 

 
        

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 307,00 2233,49 

1.1.   Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo     

1.2.   Baudų ir delspinigių pajamos 307,00 1922,61 

1.3.   Palūkanų pajamos   310,88 

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 

  
156,22 14,48 

2.1.   Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo     

2.2.   Baudų ir delspinigių sąnaudos   14,48 

2.3.   Palūkanų sąnaudos  156,22   

2.4.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 150,78 2219,01 
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                 3.13  Sąnaudos 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos 

tikrąja verte.  

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas: 

darbo užmokesčio, garantinio ir socialinio draudimo sąnaudos  darbuotojams sudarė 1 558 238 Eur 

(73,5%  nuo   visų  pagrindinės veiklos sąnaudų). 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Eil. Nr. Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Socialinio draudimo 

sąnaudos 
Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitini

s 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 

1 190 669 1 163 752 367 569 359 090 146 147 

2 Kiti darbuotojai, kurie teikė 

paslaugas ir atliko darbus 

pagal 

kitas nei darbo sutartis, savo 

ekonomine prasme 

atitinkančias darbo santykių 

esmę (t. y. dirbantiems pagal 

terminuotas, autorines ir 

panašias darbo sutartis) 

      

      

      

      

3 Iš viso 1 190 669 1 163 752 367 569 359 090 146 147 

 

 

                Segmentai 

                Visa įstaigos veikla priskiriama vienam segmentui-sveikatos apsaugai. 

               Informacija apie segmento išlaidas pateikta lentelėje. 
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Eil. nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai 

Segmentai 

Iš  viso Bendros 

valstybės 

paslaugos 

Gyn

yba 

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenės 

apsauga 

Ekono

mika 

Aplinkos 

apsauga 

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis 

Sveikatos 

apsauga 

Poilsis, 

kultūra ir 

religija 

Švietimas 
Socialinė 

apsauga 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS             2118908,07       2118908,07 

1.1.  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo              1558238,06       1558238,06 

1.2.  Nusidėvėjimo ir amortizacijos             154419,52       154419,52 

1.3.  Komunalinių paslaugų ir ryšių              70040,98       70040,98 

1.4.  Komandiruočių              523,31       523,31 

1.5.  Transporto               10394,85       10394,85 

1.6.  Kvalifikacijos kėlimo               5260,98       5260,98 

1.7.  Paprastojo remonto ir eksploatavimo              2307,41       2307,41 

1.8.  Nuvertėjimo ir nurašytų sumų             0,29       0,29 

1.9.  Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina             92325,7       92325,7 

1.10.  Socialinių išmokų                        

1.11.  Nuomos                        

1.12.  Finansavimo                        

1.13.  Kitų paslaugų              225396,97       225396,97 

1.14.  Kitos                      0 

2. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA                       

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI             -1522466,5       -1522466,5 

3.1.  Išmokos:             -1522466,5       -1522466,5 

3.1.1.  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo             -1079377,47       -1079377,47 

3.1.2.  Komunalinių paslaugų ir ryšių             -99216,51       -99216,51 

3.1.3.  Komandiruočių             -523,31       -523,31 

3.1.4.  Transporto             -9346,82       -9346,82 

3.1.5.  Kvalifikacijos kėlimo             -5260,98       -5260,98 

3.1.6.  Paprastojo remonto ir eksploatavimo             -2232,26       -2232,26 

3.1.7.  Atsargų įsigijimo             -140052,98       -140052,98 

3.1.8.  Socialinių išmokų                       

3.1.9.  Nuomos                       

3.1.10.  Kitų paslaugų įsigijimo             -184830,61       -184830,61 

3.1.11.  Sumokėtos palūkanos             -156,22       -156,22 

3.1.12.  Kitos išmokos             -1469,34       -1469,34 
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                 3.14 Tarpusavio užskaitos 

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 standarto „Finansinių 

ataskaitų rinkinio pateikimas“,  kitais standartais bei susitarimo patvirtintais aktais. 

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos: 

        Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – Šiaulių teritorinė ligonių kasa - Naujosios Akmenės 

ligoninė – tarpusavio užskaitos 471 401 Eur.  

 

                 3.15 Poataskaitiniai įvykiai 

                 Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie galėjo daryti įtaką finansinių ataskaitų informacijai, 

įstaigos veikloje nebuvo. 

                   Teisminių ginčų ar bylų neturėjome. 

                   Ataskaitiniais metais išlaidų, susijusių su euro įvedimu ir valiutos kurso pokyčiu dviejų valiutų 

funkcionavimo laikotarpiu, nebuvo. 

 

 

 

 

 Direktorius                                                                                                                Tomas Skučas 

 

 Vyriausioji buhalterė                                                                                                  Roma Tamašauskienė 

 

 

 

 

 


