
 

SUTRUMPINTAS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
 
 
I. Bendroji dalis 

 
 

              Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė įsteigta  1997m. rugsėjo 29d., buveinė yra Vilniaus g.85, 
Širvintos, identifikavimo kodas 178298620. Įstaiga  nėra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas ir vienintelis 
dalininkas yra Širvintų rajono savivaldybės Taryba. 
              Įstaiga, pagal licenziją Nr.1236 išduotą 1999-12-30, vykdo antrinės ambulatorinės sveikatos 
priežiūros, slaugos, kinezeterapijos, antrinės stacionarines sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės 
sveikatos priežiūros, dienos chirurgijos, akušerio praktikos, laboratorinės diagnotikos priežiūros 
paslaugas, o pagal licenciją Nr.0187 išduotą 2005-06-14 - odontologijos priežiūros paslaugas. 

 Nuo 2011 m. gegužės mėn. VŠĮ Širvintų ligoninė vykdo“Antrinio lygio ambulatorinių, 
priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos 
plėtra VŠĮ Širvintų ligoninėje“ projektą, kuris finansuojamas iš ES ir valstybės biudžeto strūktūrinių 
fondų. 
              Ataskaitinis laikotarpis : I ketvirtis,  pradžia –2012 sausio 01d., pabaiga – 2012 kovo  31 d. 

Įstaigos lėšų šaltiniai yra: 
1) PSDF lėšos, 
2) Savivaldybės skirtos lėšos, 
3) Valstybės biudžeto skirtos lėšos, 
4) Juridinių bei fizinių asmenų lėšos, 
5) Labdara. 

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos buhalterijos darbuotojai. Finansinės veiklos kontrolę vykdo 
steigėjo auditoriai, ligonių kasų atstovai, sodros atstovai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 150 darbuotojas, praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 149 darbuotojai. 

 
 

II. Apskaitos politika 

 
 

 Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius 
 teisės aktus: 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574,2001.11.06. 
- Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr.X-1212,2007.06.26. 
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu Nr.IX-1977, 2004.01.27. 
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999.06.03 nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“ 
- Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr.179.2000.02.17,,Dėl kasos darbo organizavimo 

ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo‘‘. 
- Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės 

atskaitomybės sudarymą ir pateikimą. 
                 Nuo 2010 m . sausio 1d. įstaigoje apskaita tvarkoma pagal LR Finansų ministerijos patvirtintus 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitos politika patvirtinta 2012 
metų sausio 2 d.  vyr.gydytojos įsakymu Nr.V-4 



   Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais bendrai-
siais apskaitos principais: įmonės principu; veiklos tęstinumo principu; periodiškumo principu; pastovu-
mo principu; piniginio mato principu; kaupimo principu; palyginimo principu; atsargumo principu; neut-
ralumo principu; turinio svarbos principu. 
 

III. Informacija nepateikta finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose 

 

 

 Ilgalaikio turto apskaita reglamentuoja 13-as viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartas „Nematerialus turtas“ ir 12-as VSAFAS  „Ilgalaikis materialus turtas“. 
 Nematerialiam turtui įstaigoje priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, 
kurį įstaiga disponuodama gauna tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialus turtas 
apskaitoje registruojamas įsigijomo savikaina. Balanse  nematerialusis turtas rodomas  likutine   verte,  
kurią  sudaro  suma,  gauta    iš nematerialiojo  turto įsigijimo savikainos  atėmus amortizacijos  sumą,  
sukauptą  per visą jo  naudingo   tarnavimo laiką. 
 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse 
rodomas  likutine verte, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos 
atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Įstaigoje ilgalaikiu 
materialiuoju turtu laikomas toks turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė arba lygi 1000 Lt, o tarnavimo 
trukmė ilgesnė nei 1 metai. 

Įstaiga įsigijo pagrindinių priemonių už 208445,10 Lt. ,iš jų: 
    medicininė įranga (sterilizatorius,bandomieji rėmeliai,poliravimo įrenginio variklis) už 24890 lt. ir  iš 
vykdomo projekto lėšų (vaizdo endoskopinė įranga,universalus endoskopas, vežimėlis ligoniams pervežti, 
vaistų spinta, tvarstomasis procedūrinis stalas) už 182340,10lt 
 Atsargos  - trumpalaikis turtas, kurį  įstaiga   sunaudoja pajamoms  uždirbti  per vienerius 
metus arba per vieną   įstaigos veiklos  ciklą.  Atsargoms  priskiriamos:  medžiagos,    vaistai, 
medikamentai  ir medicinos priemonės, atsarginės detalės, maisto produktai, inventorius ir kitos atsargos. 
Atsargos apskaitoje įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Į atsargų  įsigijimo savikainą 
įskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Inventorius, kuris yra atiduotas naudoti, nurašomas į 
sąnaudas, bet kontrolės tikslais apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje  kiekine-vertine išraiška.  

Įstaigos atsargos 2012 m. kovo  31 d.  sudaro 172185,54 lt, tame tarpe: 
  Vaistai, tirpalai tvarsliava, kraujo produktai        100104,94 lt; 

Medžiagos, intrumentai, slaugos priemonės          22580,98 lt; 
Odontologinės medžiagos                                        5879,85 lt; 
Laboratoriniai reagentai                                         19917,70 lt; 
Ūkinės medžiagos                                                  10218,07 lt; 
Maisto produktai                                                      4903,18 lt; 
Kuras, degalai                                                             519,54 lt; 
Ūkinis inventorius sandėlyje                                     8061,28 lt. 

2012 metų kovo 31 d. įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudarė 636967,42 Lt. 
Didžiausią dalį debitorinio įsiskolinimo sudarė Vilniaus TLK įsikolinimas už VŠĮ Širvintų ligoninės 
suteiktas paslaugas: 

Vilniaus TLK                                                   565781,29 lt; 
Kauno TLK                                                                    89,71 lt; 
Panevėžio TLK                                                             222,90 lt; 
Parapijos globos namai                                             24036,62 lt; 
VŠĮ Širvintų raj. PSPC                                                4622,26 lt; 
Širvintų raj.savivaldybės SPC                                   10418,60 lt; 
UAB Širvintų sveikatos centras                                 28918,61 lt; 
UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“  



Ąžuolino klinikos                     2644,51 lt; 
Kiti                                                                                232,92  lt. 

 
 Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“.Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius 
skirstomos į finansavimo sumas iš valstybės biudžeto, finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto, 
finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, finansavimo 
sumas iš kitų šaltinių. 

 Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų 
atsiradimo dienos verte. Pinigai, gauti už iš anksto  apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip 
įsipareigojimai pirkėjams. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams už prekes ir 
paslaugas,su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso 
791173,91 lt. 

        Skolos tiekėjams sudaro 325866,52 lt.,tame tarpe: 
               už medikamentus                               35668,88 lt; 

               už med. pagalbos priemones             30953,15 lt; 
                už maisto produktus                           32514,01 lt; 
               už šildymą                                      150199,30 lt; 
               už vandenį                                          13412,45 lt; 
               už ryšių paslaugas                                  1341,02 lt; 
               už skalbinių skalbimą                            3449,95 lt; 
               už elektros energiją                                 8265,99 lt; 
               už med.tchnihkos priežiūrą                      9351,64 lt; 
                už ilgalaikio turto įsigijimą                                      23614,75 lt; 
               už degalus ir kurą                                                          969,07 lt; 
               kitos smulkios skolos                                16126,31 lt. 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 286824,36 lt. Tame tarpe: 
                Skola Sodrai     68904,88 lt. 

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai, priskaitymai Sodrai, bei garantinio 
fondo priskaitymai. Tai sudaro 178483,03 lt; 
 Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada kai jos 
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  
              Sąnaudos,  patirtos uždirbant  ataskaitinio   laikotarpio pajamas,   registruojamos  apskaitoje  ir  
rodomos    finansinėje atskaitomybėje  pagal  kaupimo ir pajamų bei sąnaudų   palyginimo principus. 
              Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų  
medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, remonto, patalpų 
išlaikymo ir nuomos, prekių įsigijimo, draudimo, mokesčių, transporto ir ryšių, turto nurašymo, 
darbuotojų   kvalifikacijos kėlimo, žalos atlyginimo ir kitos  veiklos sąnaudos, nesusijusios su pagrindine 
įstaigos veikla.  
              Įstaiga naudojasi perduotomis negyvenamomis patalpomis pagal 2009m. spalio 7 d. savivaldybės 
ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartimi. Įstaiga patalpomis naudojasi neatlygintinai. 
 
 
 
  
Vyriausioji gydytoja                                                                                                             Dalia Aleknienė 
 
 


