
 
VŠĮ ŠIRVINTŲ LIGONINĖS  

 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS, TEIKIANT KARTU SU 2014 METŲ  
PIRMO  PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIU 

 

I. BENDROJI DALIS 
1.1. Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė įsteigta  1997m. rugsėjo 29d., buveinė yra 

Vilniaus g. 85, Širvintos, identifikavimo kodas 178298620. 
               1.2. Įstaiga vykdo antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros, ambulatorines 
sveikatos priežiūros, I lygio palaikomojo gydymo ir slaugos, odontologijos priežiūros paslaugas.  
Įstaigos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Širvintų rajono savivaldybės Taryba.  

1.3. Įstaiga yra pelno nesiekianti sveikatos priežiūros įstaiga. 
1.4. Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 

              1.5. Ataskaitinis laikotarpis : pradžia – sausio 01d., pabaiga – birželio 30 d. Įstaiga ne 
PVM mokėtoja. 
              1.6. Įstaigos lėšų šaltiniai yra: 

-   PSDF lėšos, 
-   savivaldybės skirtos lėšos, 
-   valstybės biudžeto skirtos lėšos, 
-   ES struktūrinių fondų skirtos lėšos, 
-   juridinių bei fizinių asmenų lėšos, 
-   parama. 

               1.7. Finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjo Kontrolės ir audito tarnyba, teritorinių 
ligonių kasų atstovai, kitų institucijų atstovai. 
             1.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo163 darbuotojai, praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 165 darbuotojai. 
               1.9. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę 
apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus: 
 - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 
 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);  
 - Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas; 
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 
 - Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas; 
               -Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 
patvirtinimo“; 
 -Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas Nr. 
38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“; 
 - VšĮ Širvintų ligoninės įstatai.  
                1.10. Nuo 2010 m. sausio 1d. įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos 
Respublikos Finansų ministerijos patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus. Įstaigos buhalterinė apskaita kompiuterizuota, dirbama su buhalterinės 
apskaitos programa „EDRANA“. Naujai parengta įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2012 m. 
sausio 2 d. vyr.gydytojos įsakymu Nr. V-4.  
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
              2.1.Informacija apie Apskaitos politiką aprašyta prie 2013 metų finansinės atskaitomybės 
aiškinamajame rašte. 
              2.2. Įstaigoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį atliktų apskaitinių įverčių keitimų  ir klaidų 
taisymų nebuvo.   

III. PASTABOS 
Finansinės būklės ataskaitos 2014 m. birželio 30 d. likučiai: 
              3.1. Ilgalaikis turtas. 



  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis turtas apskaitomas už 1855879,95 Lt. 
Lyginant su praėjusių metų gruodžio 31 d. turto mažiau  už 5979,50 Lt.  2014 m. 1pusmetį  buvo 
nupirktos  funkcinės lovos už 46908,55 Lt iš ES struktūrinių fondo lėšų ir spirometras iš Širvintų 
savivaldybės dalininkų kapitalo didinimui skirtų lėšų. 
                3.2. Nematerialusis turtas. 
 Skaičiuojant nematerialaus turto amortizaciją, įstaiga taiko nematerialiojo turto 
amortizacijos normatyvus, patvirtintus dirktorės 2014-02-21 d. įsakymu Nr.V-13.   
 Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 
laikotarpį pateikiama 1 lentelėje.                   

                 1 lentelė 
Eil.Nr. Pavadinimas Likutinė 

vertė 
2014-01-01 

Įsigijimo suma 
per 2014 m. 01-
06 mėn 

Nusidėvėjimo 
suma per 2014 
m. 01-06 mėn 

Likutinė vertė 
2014-06-30 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas, Lt. 0 0 0 0 

              
 3.3. Ilgalaikis materialusis turtas. 

Materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai ir naudingo tarnavimo laikas, patvirtinti direktorės 
2014-02-21 d. įsakymu Nr.V-13. 
  Informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 
ataskaitinį laikotarpį pateikiama 2 lentelėje.   
                       2 lentelė 
Eil.Nr. Pavadinimas Likutinė 

vertė 
2014-01-01 

Įsigijimo suma 
per 2014 m. 01-
06  mėn. 

Nusidėvėjimo 
suma per 2014 
m. 01-06 mėn 

Likutinė vertė 
2014-06-30 

1. Ilgalaikis materialusis turtas, Lt. 1861859,45 53890,25 59869,75 1855879,95 

 
              3.4. Trumpalaikis turtas.  
 Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus 
gautinos sumos, trumpalaikės investicijos ir pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje trumpalaikis turtas apskaitomas už 553487,70 Lt., lyginant su praėjusių metų gruodžio 31 
d. 95526,89 Lt. mažiau.  
       3.5. Atsargos. 
 Prie atsargų priskiriama nepanaudotų medžiagų, žaliavų, esančių materialiai atsakingų 
asmenų sandėliuose, likutis ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atsargų likutis 2014-06-30 d. 
balanso duomenimis sudarė 125771,24 Lt. Lyginant su praėjusių metų gruodžio 31 d. padidėjo 
7514,23 Lt.    
              3.6. Per vienerius metus gautinos sumos 
 Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas 
paslaugas ir kitos trumpalaikės skolos įstaigai, kurios bus sumokėtos per vienerius metus nuo 
sudaromo balanso datos. Ketvirčio pabaigoje gautinos sumos sudarė 391926,88 Lt. Didžiausią dalį 
gautinų sumų sudarė sumos už suteiktas medicinines paslaugas t.y. iš TLK gautinos sumos 
350527,10 Lt., kitos gautinos sumos 41118,73 Lt., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 281,05 Lt.  
 3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 Pinigai, esantys įstaigos bankų sąskaitose bei kasoje, ketvirčio pabaigoje sudarė 
35789,58 Lt. 
               3.8. Turtas 
 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo apskaitomo turto už 2409367,65 Lt. 
lyginant su praėjusių metų gruodžio 31 d. 101506,39 Lt. mažiau. 
               3.9. Finansavimą sumos  
Gauto finansavimo likutis ketvirčio pabaigoje sudarė 1787162,32 Lt.. Informaciją apie finansavimo 
sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede. 
                3.10. Įsipareigojimai 
 Įstaigoje visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 
797827,36 Lt. 



                 3.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 Trumpalaikiai įsipareigojimai 2014 m. birželio 30 d.  sudarė 797827,36 Lt. Iš jų 

skolos tiekėjams: 337727,28 Lt.(t.t skola tiekėjams už projekto  “Antrinio lygio ambulatorinių, 
priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir 
slaugos plėtra VŠĮ Širvintų ligoninėje“ įsigytas prekes, kuris finansuojamas iš ES ir valstybės 
biudžeto struktūrinių fondų),  su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 260042,16 Lt., kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 200057,92 Lt. (sukauptos atostoginių sumos). Lyginant su 2013 
m.gruodžio 31.d.įsipareigojimai sumažėjo 69758,36 Lt. 
                 3.12. Grynasis turtas 
 Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 175622,03 Lt. 
                   3.13. Dalininkų kapitalas  
 Per 2014 m. sausio - kovo mėn. dalininko kapitalo dydis nesikeitė. Vienintelis įstaigos 
dalininkas yra Širvintų rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas sudarė 386227,22 Lt.                                                      
    3.14.Sukauptas perviršis ar deficitas 
 Sukauptas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 561849,25 Lt.  
                   3.15. Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalis                  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos 
dalis sudarė  2409367,62 Lt.               
2014 m. birželio 30 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos: 
                   3.16. Pagrindinės veiklos pajamos  
 Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2382375,09 Lt. lyginant 
su praėjusių metų sausio – birželio mėn. 109490,73 Lt. daugiau.  
                   3.17. Pagrindinės veiklos sąnaudos 
 Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2467789,39 Lt, tame 
tarpe didžiausią dalį sąnaudų sudarė darbo užmokestis bei įnašai socialiniam draudimui – 
1878411,85 Lt. (76,12%). 
                     3.18. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

 Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudarė – -85414,30 Lt. Šis 
nuostolis susidarė, kadangi  per  2014 m. sausio -  birželio mėn. Įstaiga suteikė viršsutartinių  
paslaugų už  už 267865,30 Lt (stacionarinių paslaugų – 147999,20 lt; specializuotų ambulatorinių 
paslaugų – 80345,28  lt; palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų– 39520,82 Lt). Sąnaudos šiom 
paslaugom suteikti yra priskaičiuotos, o pajamos yra nepripažintos.  
                     3.19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 
 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas apskaičiuojamas skirtumas tarp finansinės 
ir investicinės veiklos  pajamų ir sąnaudų. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės ir investicinės veiklos 
rezultatas – 4158,59  Lt. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro: 

-Pradelstų mokėjimų už elektros energiją delpinigiai -145,02 Lt 
-Pradelstų mokėjimų už sunaudotą šilumos energiją delspinigiai -4013,57; 
3.20. Grynasis perviršis ar deficitas 

 Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 84744,88 Lt. 
 
 
 
Direktorė                                           Laima Meškauskienė 


