
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS 2020 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos
miesto  savivaldybės  tarybos  2008 m.  balandžio  3  d.  sprendimo  Nr.  T2-106  „Dėl  savivaldybės
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į
nepriklausomo auditoriaus  išvadą bei  susipažinęs  su viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės
ligoninės veiklos ataskaita,

t v i r t i n u  viešosios  įstaigos  Klaipėdos  universitetinės  ligoninės  2020  metų  finansinių
ataskaitų  rinkinį  (pridedama  Finansinės  būklės  ataskaita,  Veiklos  rezultatų  ataskaita,  Piniginių
srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2020 metų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



2-ojo VSAFAS ,,PinNinas btlklcs a@kaita"

2 prieds

(zmnlolo lvrlo rl*olo sktoriaw lub.leKu. llskvru mkellq fondu h iltekllu fond6. finNinas boklar stNksilc lom)

(vicsojo scl(oriaus subjckrc orbo vialoJo sclcoriaus subjcktq 8ilps Pavsdinimas)

vrssOfr lSil;Ci xLArptDOC uMvERsITETINt LIGoNlNt. 19046E035 LiePoJos 4l Klaipado

(vicsojosoltoriousubjckto,psrcnglsiofina$incsbiiHesahskait4(koNoliduot4jQ.na$indsboHesetaskaitq),kodos,adus)

FINANSINIS BOKLIS ATASKAITA
PAGAL 2I2OM.-T2.31 D. DUOMEMS

2021-02-20

Wriauslasls gYdytoJas

(vieiojo scktoriaus subjckto vadovos srba jo igaliotas odminbtrucijos

vadovas)

vydausioll f inanslninko
(vyriausiasis buh0ltcr'ts Ouh!ltcris))

Vlnsas JanuSonls

(vardas ir pavorde)

Teresd Valaltlen6
(wrds ir Psvardd)



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus teismus bei mokesdiq fondus ir i5teklirq fondus, veiklos

rezultatq ataskaitos forma)
VIESoJI ISTAIGA KLAIPEDoS LTNTVERSITETn'{E LIcoNbIE

(vielojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq gupos pavadinimas)

(vie3ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq

arba konsoliduotqj4 veiklos rezultatq ataskait4, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2O2Oi[,'I2,3I D. DUOMENIS

2021 -02-20d. Nr.20/VRA
(data)

valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskraitinis
laikotarpis

Pradjgs
ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS u.1l.l 60!t97484 53L27239

I FINANSAVMO PAJAMOS Itr.11.1 r47t3964 981644',

I.l. IS valstybes biudZeto 2922811 8649t

I2 I5 savivaldybiu biudZetu

I3 I5 ES. uZsienio valstybiu ir tamtautiniu organizaciiq lelq 797708 t072651

I4 [5 kitu finansavimo Saltiniu 10993445 865729',

II MOKESCru IR SOCIALINru IMOKU PAJAMOS

m PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 4588352C 43310792

m1 rindines veiklos kitos paiamos 45E8352( 43310791

m.2. Pervestinu oasrindines veiklos kitu Daiamu suma

B. PAGRINDINES VEIKLOS SANATJDOS Itr.l1.2. 59,.973215 s1844441

DARBO UA4OKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDMO fr.13.2.a. 3768445( 3089393;

I I.TTXPEVETruO IR AMORTZACUOS 3069085 3 1 8407:

m KOMTJNALINru PASLAUGU IR RYSru 8843 1 3 966901

tV KOMANDIRUOCru -412 1584(

IRANSPORTO 5l t2l 50638

VI KVALIFIKACUOS KELMO 2178C 34403,

Vtr, PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 853989 183662

vm. NWERTEJMO IR NURASYTU SUMU 165r t067

x suNnuooru IR PARDUOTV ATSABqV J4VIK4IN4 1542r99i 13853237

X ffi
XI NUOMOS

xII. FINANSAVIMO
XM KITU PASLAUGU 197r018 205429t

XIV. KITOS 14222 6372

PAGRN.IDNESV_SVEIKLC'SPERVIRSISARDEFICITAS 1i24265 12

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 33652 10941 1

KITOS VEIKLOS PAJAMOS Itr.8,3 139442 229341

II ffiA KITos vEIKLos PAJAMoS

m KITOS VEIKLOS SANATIDOS ilt.11.2. 1 0579C 1 1 9933

E. Fn,{ANSNS IR INIVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS ilt.1 1 .2,.14. 91 1€ -4468

F.
lffixlrros por,rtlKos KEITIMo IR ESMINTU
APSKAITOS KI,AIDI] TAISYMO ITAKA
Fffi-ruoxnsrrs

H.
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRII]S
NI]OSAVYBT,S METODO ITAKA

ilt.7.5 ti67033 1387742

L Nr.losn vvsts METoDo ITAKA
CNWISTS PERVIRSIS AR DEFICITAS il1.7.5 667033 1387742

I TSNKANTTS KONTROLruOJANCIAJAM SUBJEKTUI

u TENTENTIS MAZIJMOS DALIAI

vyriausiasis gydytojas
(vie3ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo lgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji finansininke
(vyriausiasis buhalteris (buhallens))

.a

\Vinsas Janu5onis

(vardas ir pavardO)

Terese Valaitiene
(vardas ir Pavarde)



4-ojo VSAFAS ,,Grynojo nrto pokydiq ataskaita"
I priedas

1i:::::il:11"fr:l pu"uaini",uo

vtssoJl ISTAICA KLAIPEDOS UNTVERSTTETn{E LICONI.IE, 190468035 Liepojos 4l Klaip€da
(vie3ojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo hrto pokydiq ataskait4 arba konsoliduot4j4 grynojo turto pokydig ataskait4, kodas,

adresas)

GRYNOJO TURTO POKYCTV ATASKAITA*
PAGAL 2O2OIiM,L2.3I D. DUOMENIS

2021 -02-20d. Nr. 20/GTPA
(data)

Pateikim

2018 m. gruodZlo 3l d,

Perduoto arba parduoto ilgalaikio

Likutis 2019 m. gruodllo 3l d.

Perimto ilealaikio turto iS kito

2020 m. gruodfio 31 d,

vyriausiasis gydyto,las

(teisds aktais ipareigoto pasirasyti 0smens

preigq pavadinimas)

vyrlausioji f inansinlnke
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu

privaloma pagal teises aktus)

Vinsas Janusonis
(vardas ir pavarde)

Valaltlend
(vardas ir pavudd)



5-ojo VSAFAS ,"Pinigq srautq ataskaita,,

2 priedas

(Zemesnlojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, i5skyrus fondus, pinigq srautq ataskaltos forma)

(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)
vrESoJr ISTATGA KLArptDos rJNryERsrrETnvn ircbNnvn

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigq srauq ataskait4 (konsoliduot4j4 pinigq srauq ataskait4), kodas, adresas)

PINIGU SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2O2OM.I2.3I D. DUOMENIS

2021 -02 -20D. Nr. 20/PAS
(data)

Pateikimo valiuta ir til<slumas: eurais arba tilkstanCiais

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

Kiti investicines veiklos pinigq srautai



Pateikimo valiuta ir

vyriausiasis gydytoj as

(vieSojo sektoriaus subj ekto vadovas arba jo j galiotas administracijos
vadovas)

vyriausioji finansininke
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vinsas JanuSonis
(vardas ir pavarde)

Teres€ Valaitiend
(vardas ir pavarde)

finansavimo sumos ilsalaikiam ir

Gr4Zintos ir perduotos finansavimo sumos

ilgalaikiam ir biologiniam turtui isigyti

Kiti finansines veiklos piniqu srautai

ITAKA PINIGU IRPINIGU



VieSosios istaigos

KLAIPEDOS UNIVERSITETINES LIGONINES

2020 metq aiSkinamasis ra5tas

2021m. vasario 20 d.

Klaipeda

I. BENDROJI DALIS

Vie5oji istaiga Klaipedos universitetine ligonine (toliau fstaiga) pagal Sveikatos prieZitiros istaigq
istatyme nustatyt4 nomenklattirE yra Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos i5 Klaipedos miesto
savivaldybes turto ir le5q isteigta vieSoji asmens sveikatos prierZiflros ne pelno siekianti lstaiga,
teikianti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas pagal sutartis su urZsakovais.

{staiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos prieZilros istaigq, Vie5qjq istaigq,
Sveikatos draudimo ir kt. istatymais bei teises aktais, o taip pat istatais.

fstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti vie5oji istaiga, turinti Ukini, finansini, organizacini ir
teisini savarankiSkum?, savo antspaud4, firmini LenkIq, s4skaitas banke, fstaigos buveine yra
Liepojos g-ve 41, Klaipeda. [staiga yra ribotos turtines atsakomybes. Pagal savo prievoles atsako savo
turtu. [staigos [kiniai metai sutampa su kalendoriniais. fstaig;os veikla neterminuota. fstaigos
identifikavimo numeris 190468035 fregistruota 1998 m. gruodZio 3l dien4. [staigos s4skaitq
bankuose rekvizitai:

Bankas - AB ,,Siauliq"

A/s LT82 7180 5000 0012 0325leSoms iS PSDFL

A/s LT06 7180 5000 0012 0626leSoms i5 PSDFL SKP

A/s LT07 7180 5000 0013 0502leSoms iS SPL

NsLT7I7180 5000 0313 0239 paramos COVID-19

NsLT74 7180 5000 0313 0379 programa ES

Bankas - AB SWEDBANKAS

NsLT2I7300 010l 2946 6645le5oms darbuotojtl DU

A/s LT83 7300 0101 2937 7938leSoms Tikslines paramos le5os SPP

NsLT23 7300 0100 3489 0348 le5oms valiuta

Bankas - AB SEBbankas

A/s LT50 7044 0600 0061 6215leSoms SPL. PSDFL

Bankas - DnBbankas

A/s LT95 4010 0423 0122 6090leSoms darbuotojq DU

A/s LT40 2140 0300 0267 7097 ES SAM kompensuotos COVID-l9



Vidutinis sqraSinis 2020 metais dirbandiqjq skaidius 1499 <larbuotojai, iS jq: 279 gydytojy,
administracija 81, slaugytojq 578, kitas personalas, teikiantis asmrens sveikatos prieZirlros paslaugas
l4l, kito personalo 420, (tikio tarnyba, ir kitas personalas).

Pagrindinis istaigos tikslas (veikla) - teikti specializuot4 bei kvalilikuot4 pirminio, antrinio ir tretinio
lygio stacionaring sveikatos prieZi[r4 ir pirminio, antrinio ir treti.nio lygio ambulatorines sveikatos
prieZitiros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo ir buvo atsakingi vyriausiasis gydytcrjas Vinsas JanuSonis ir vyriausioji
finansininke Terese Valaitiene.

Per ataskaitini laikotarpi lstaiga vykde projekt4 i5 Valstybes ar Eu:ropos Sqjungos strukt[riniq fondq.

VSf Klaipedos universitetines ligonines sudetyje yra diagnostikos ir gydymo skyriq, administracija,
rikio dalis, buhalterija, vie5qjq pirkimq tarnyba ir kiti padaliniai.

Vadovaujantis 2007 m. birlelio 26d. Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metq sausio 0l d. {staiga finansing apskait4 tvarko vadovaujantis
vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais su velesniais pakeitimais.

2020 mefi4pabaigoje [staigos turt4 sudare 30.257.554 Eur, tame skaidiuje: Ilgalaikis turtas 17.459.868
Eur, Trumpalaikis turtas 12.797.686 Eur, Finansavimo sumos 10.095.443 Eur, fsipareigojimai
3.764.776 Eur, Grynasis turtas 16.397 ,335 Eur, i5 jq: Sukauptas pervirSis: 15.453.937 Eur, Dalininku
kapitalas 943.260Eur.

{staiga 2020 metais uZdirbo GRYNOJO pervir5io 667.033 F;rr.

2020 m. fstaigos Pagrindines veiklos pajamos: 60.597.494 Eur, iS jq:

pagrindines veiklos kitos pajamos: 45.883.520 Eur .

ataskaitinis laikotarpis nuo2020 01 01 d. iki2020123I d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VSf Klaipedos universitetine ligonine 2020 m. finansing apskairt4 vede vadovaujantis Bendraisiais
apskaitos principais toliau (BAP), 2001 m. lapkridio 6 d. Liietuvos Respublikos Buhalterines
apskaitos istatymu Nr. IX-574, 2007 m. birZelio 26 d. Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus
atskaitomybes istatymu Nr. X-I212, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes
standartais (toliau VSAFAS), su velesniais pakeitimais. 2015; m 0l Old. vyriausiojo gydytojo
patvirtinta Apskaitos politika, kitais galiojandiq teises aktrtr reil.elavimais.

{staigoje buhalterine apskaita vedama kompiuterintotai, apskaita tvarkoma ir finansine
atskaitomybe sudaroma vadovaujantis privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatyme): subjekto, veiklos tgstinumo,
periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginamumo, atsargumo, neutralumo ir
turinio vir5enybes prieS form4.

)



3. 2020 m. finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFr\S reikalavimais. [staig4 nuo 2010
metq vadovaujasi patvirtinta Apskaitos politika kuri parengta vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais, kurie isigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.

4. [staiga inventorizavo vis4 turt4 ir isipareigojimus pagal VSAFAS reikalavimus.

5. Per ataskaitini laikotarpi nebuvo atliktas apskaitos iverdiq keitimas.

6. Per ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyta reikSmingq klaidq.

7. [staigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis l2-ojo VSAFAS nuostatomis ir
Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). 2014m. gruodZio 31 d. vyriausiojo gydytojo isakymu
Nr.252 p.21 nustatyta minimali ilgalaikio materialaus turto verte 500 Eur. Ilgalaikis materialus turtas
apskaitoje pripaZistamas isigijimo verte, o finansindse ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio
materialiojo turto likutine vertd 17.438.541 Eur. Suma apskaidiuojama prie ilgalaikio materialiojo
turto isigijimo EIr pasigaminimo savikainos pridedant arba i5 jos atimant visas ilgalaikio materialiojo
turto vertes pokydiq sumas ir atimant sukauptq nusidevejimo sum4.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) nusidevejimo
skaidiavimo metod4, ilgalaikio turto vieneto metine nusidevejimo suma apskaidiuoj ama pagal
formulg:

N: (Vr - Vz)/T, kur:

N - metine nusidevejimo suma;

Vr - ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina;

Vz - ilgalaikio materialiojo turto likvidacine verte;

T - naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

1. Infrastrukttiros ir kiti statiniai:
1.1 Infrastrukttiros statiniai (aik5teles ir kt.) 20m.,

1 . 2 B etonin iai, gelLbetoniniai, akmens (aik5teles) 20m.,

1 .3 Infrastruktriros statiniai-pastatq remontas 5m;

1.4 Kiti statiniai (tvoros) 10m.;

2. Ma5inos ir irengimai:

2.1 Medicinos iranga 10m.,

2.2 Medicininiai instrumentai 6m.,

2.3 Kitos ma5inos ir irengimai 8m.,

2.4 Kitos ma5inos ir irenginiai (kita) 4m;

3. Transporto priemones:

3.1 Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 10m.,

3.2 Special[s automobiliai 7m.,
3.3 Autobusai, krovininiai automobiliai, jg priekabos ir puspriekabes 7m.;



3.4 Kitos transporto priemones (traktoriai, sniego valytuvai, Zoliapjoves) 7m;

4. Baldai ir biuro iranga:

4.1 Baldai 12m.,

4.2 Kompiuteriai ir jq iranga 7m.,

4.3 Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 8m.,

4.4 Kitabiuro iranga 10m.;

5. Kitas ilgalaikis materialus turtas:

5.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys (televizoriai, Saldytuvai ir kt.) 10m.,

5.2 Radio ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq valdymo

irenginiai ir iranga 15 m.,

5.3 Specialieji drabuZiai ir avalyne 3m.,

5.4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas (iv. elektros paskirties, grgZimo

inventorius) 7m..

5.5 Apsaugos iranga 6m.

Ataskaitiniais metais Ilgalaikio materialiojo turto Apskaitos politika keista nebuvo.

8. fstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo VSAFAS ir BAP. Nematerialus

turtas apskaitoje pripaZistamas isigijimo verte, o finansindse ataskaitose rodomas balansine verte.

Nematerialiojo turto likutine verte 21.327 Eur surna, apskaidiuojama prie nematerialiojo turto

isigijimo ar pagaminimo savikainos pridedarfi arba i5 jos atimant visas nematerialiojo turto vertes

pokydiq sumas ir atimant sukaupt4 amortizuotQ sum4. Nematerialiojo turto amortizacija
skaidiuojama taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) amortizacijos skaidiavimo metodE, pagal kuri
metine amortizacij os suma apskaidiuoj ana pagal Si4 formulg :

N= (Vr - Vz)/T, kur:

N - metine amortizacijos suma;

Vr - nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina;

Vz -nematerialiojo turto likvidacine verte (likvidacines vertes s4voka pateikta l2-ajame VSAFAS

,,Il galaikis materialusis turtas) ;

T - naudingo tamavimo laikas metais.

9. [staigoje Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS

nuostatomis ir BAP. [staigoje finansinis turtas skirstomas i Ilgalaiki ir Trumpalaiki, atsiZvelgiant i
turto realizavimo laikotarpi. Finansiniai isipareigojimai skirstomi i Ilgalaikius ir Trumpalaikius

is ipare i goj imus atsiZvel giant i j q apmokej imo laikotarpi.

9.1. {staiga vykdydama veikl4 taiko Siuos metodus, siekdama valdyti ir maZinti

finansines rizikas:



9' 1.2.palukanq nonnos rizika valdoma vykdant vie5qjq pirkimq proceduras, sutartyse
nustatant, kad pallkanos nesikeistq per kredito galiojimo laikotarpi ir atitiktq rinkos kain4;

9.1.3.likvidumo rizika, t.y. rizika, kad fstaiga negales laiku ivykdyti finansiniq
isipareigojimq valdoma nuolat kontroliuojant kreditq dydi, ivedant grieZlqiSlaidq kontrolg;

9.l.4.kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio Salis gali tapti nepajegi vykdyti savo
isipareigojimus, ir del to fstaiga galetq patirti nuostoliq valdomo vykdant vie5qjq pirkimq proced[ras
bei vykdant apmokejimq tiekejams uZ suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politika;

9.l.5.istaiga neturi sukaupusi dideliq valiutiniq lesq todel valiutos kurso rizikayra
nereikSminga.

10. fstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos i
s4naudas nura5omos naudojant FIFO bDd4. Atsargos i s4naudas nura5omos pagal nura5ymo ukt.tr.
Medikamentai ir med. priemones i sqnaudas nura5omi pagal nurasymo aktus. Medikamentq ir med.
priemoniq nura5ymo aktai (reikalavimai) sudaromi atsiZvelgiant ! tai, kiek medikamentq iSduota iS
vaistines i skyrius. Ukines paskirties medZiagos nuraSomos jas i5davus i skyrius pagal nura5ymo
aktus' Ra5tines ir kitos medZiagos i s4naudas nrua5omos i5 karto, perdaws i skyrius pagalnustatyt4
limitq.

10.1. Prie atsargq priskiriamas atiduotas naudoti iikinis, medicinos ir kitas inventorius.
Atiduoto naudoti inventoriaus verte i5 karto nura5oma i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir
vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

I 1' {staigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS
nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais padaromos s4naudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

12. fstaigoje atidejiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAp.

13. fstaigoje apskaita grupuojamapagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS ,,Segmentai".

14. [staigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAp.

15. fstaigoje S4naudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. fstaigoje UZsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. fstaigoje per ataskaitini laikotarpibuvo atliktos Sios tarpusavio uZskaitos:

17,I . Su Teritorinemis ligoniq kasomis, del SODROS imokq 636.691 Eul 2020 m. gruodZio 31 d.
liko isiskolinimas 636.691 Eur.

18. [staigoje finansine rizika valdoma vykdant buhalterines apskaitos kontroles proced[ras, kurios
nustatytos Apskaitos politikoje ir VSAFAS .

18.1. fstaigoje finansing kontrolg atlieka vadovybe, buhalterijos tarnyba, vidaus audito tarnyba,
materialiai atsakingi asmenys.

ilI. AISKINAMOJO N.{srO PASTABOS



1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1. Informacija apie NT balansines vertds pagal grupes pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi,

pateikiama vadovaujantis VSAFAS 13-ojo standarto 1 priedu nustatyt4 form4. fstaigos veikloje
naudojamas Sis NT:

I.2 Programine iranga ir jos licencijos, balansine verte 21.327 Eur. (Lentele Nr.7).

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.l.Informacija apie IMT balansines vertds pagal ilgalaikio materialiojo turt,o grupes
pasikeitim4 pateikiama pagal VSAFAS l2-ojo standarto 2 pried4 nustatyt4 form4. (Lentele Nr,6).
Balansine veftd 17.426,006 eury, i5 jq:

2.l.I.Infrastrukt[ros ir kiti statiniai, likutine verte - 570.194 Eur;

2.1.2. Ma5inos ir irengimai, likutine verte - 15.886.689 Eur;

2.1.3. Transporto priemones, likutine verte - 65.770 Eur;

2.1.4. Baldai ir biuro iranga, likutine verte - 558,892 Eur;

2.I.5.Kitas ilgalaikis materialus turtas, likutine verte - 356.996 Eur.

2.2.IMT, kuris yra visiSkai amortizuotas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo ar
pasigaminimosavikaina-23.370.275Ew,sukauptasnusidevejimas-23.369.616Eur. 13-oVSAFAS
priedas Nr.3.

3. Per vienus metus gautinos sumos, ir iSankstiniai apmokOjimai:

3.1. {staiga neturi i5vestiniq finansiniq priemoniq;

3.2.[staiganeturi iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto;

3.3. {staiga pateikia informacij4 apie i5ankstinius apmokejimus naudodamaform1, pateikt4

VSAFAS 6-ojo standarto 6 priede (Lentele Nr.2);

3.4. {staiga pateikia informacij4 apie per vienus metus gautinq sumr} isigijimo savikain4,

nuvertejim4 ir balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ir atskirai nurodo t4 padi4

informacij4 apie gautinas sumas i5 vieSojo sektoriaus subjektq ir kontroliuojamt+ ir asocijuotqjq ne

vieSojo sektoriaus subjektq naudodama form4, pateiktq pagal VSAFAS 17-ojo standarto 7 priede
(Lentele Nr.8)

3.5. fstaiga neturi ilgalaikiq terminuotq indeliq;

3.6. {staiga turi pinigq ir pinigq ekvivalentq. Informacija pateikiamapagal VSAFAS 17-ojo

standarto 8 priedas nurodyt4 fotmq (Lentele Nr.9)

3.7 . lstaiga neturi f,rnansinio turto;

3.7.l.uZsienio valiuta isipareigojimq neturime. VSAFAS l7-ojo standarto 17 priede nustatytos



privalomos formos nepateikiame.

4. ,,Atsargos,,:

4' 1' Informacija apie balansing atsargq vertg pagal atsargq grupes pateikta pagal VSAFAS g

-ojo standarto ll ir 2 prieduose pateikt4 form4 (Lentele Nr.3).

4'2' Ataskaitiniais metais atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklemis, nustatytais vSAFAS 8 - ojo standarto ,,Atsargos,,.

:5. Finansavimo sumos:

5'1. Pateilkiama informacija apie finansavimo sumas: pagal Saltini, tiksling paskirti ir.jq
pokydius per ataskaitini laikotarpipagal vsAFAS 20-ojo standarto 4 pried1pateikt4 form4. (Lentele
Nr.l l),

(i. Nuoma, finansin6 nuoma (lizingas) ir panauda:

6.1. Pagal panaudos sutartis gauto turto pradine verte ataskaitinio laikotarpio dien4 sudare:
22.457.600 Eur,, tame tarpe:

6.2. LR Srreikatos apsaugos ministerija: 250.700 Eur:

6.2.1. Transporto priemones 38.345 Eur,

6.2.2. Medicinos iranga 212.355 Eur.

Panaudos sutartys su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudarytos l0 metq laikotarpiui.

6.3. Progr:rmines le5os,,NGN SV prieZitiros gerinimas Lietuvoje" l.18il.622Eur,ii jt1:

6.3.1. Medicinine iranga 1.181.287 Eur;

6.3.2. Trumpalaikis turtas 1.597 Eur.

6.3.3. LSIiIULKK 738 EUR;

6.4. Klaipedos miesto savivaldybe: 14.358.0g7 Eur.

6.4.1. Pastarai 9.20L924 Eur;

6.4.2. Statiniai 24.115 Etx

6.4.3. Transporto priemones 332.853 Eur;

6.4.4. Medicinine iranga 3.955,097 Eur;

6.4.5. Baldai ir biuro iranga 141.963 Eur;

6.4.6. Kitau2.279 Eur

6.4.7. Programine iranga 704.854;



6.4.8. Trumpalaikio turto 81.373 Eur.

Panaudos sutartys su Klaipedos miesto savivaldybe sudaryta l0 m. laikotarpiui.

6.5. Panaudos sutartys su kitais juridiniais asmenimis sudarytos nuo I men. iki l0 metu
laikotarpiui. Turto pradine verte ataskaitinio laikotarpio pradLioje 5.934.97 4 F;w.

6.5. i. IVledicinine iranga 5.927 .417 Eur;

6,5.2. Kompiuterine iranga 765 Eur;

6.5.2. T:rumpalaikio turto 6.792 Eur.

t6.6. Paramos gavimas ir panaudojimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros-Paramos 1993-06-04d. istatymu Nr.I-
I72 (su tolimesniais pakeitimais) 7 str. ,,Paramos gavejai",2020 metais Ligoninei suteikta labdara -
parama uL760.795,04 eury atsargomis, grynais pinigais, ilgalaikiu turtu, ir k.ita. Lenteles Nr.16, 17

6.6.1. atsargos: 399.237 Eur, IMT: 302.988 Eur, paslaugq 20 Eur.

6.6.2. pinigines le5os: 58.550,07 Eur: i5 jq anonimiSkai 25.843 eury

'7, Grynasis turtas:

7.1. ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" pateikta pagal VSAFAS 4-ojo, standarto 1 pried4 .

7.2 fstaiga finansines btikles ataskaitos straipsnyje ,,Kiti rezervai" apskaito Siuos rezervus,
kurie yra skirti teikiamq paslaugq kokybei uZtikrinti:

7.2.I. ligonines 1997-1998 metais isigytas ilgalaikis materialus turtas balansine verte 138 eur.
7.3. Ataskaitiniais metais Dalininkq kapital4 sudare 943.260 Eur. 1998 metais, steigiant

vieSqj4 istaigq, "Dalininkq" kapital4 sudare I93.260 Eur. 2017 metais padidinlas 550,000 eury suma,
2019 metais padidintas 200.000 eury suma.

7.4. dnkstesniq metq pervir5is ar (deficitas) sudare L387.742Ev.
7.5. Einamqjq metq pervir5is ar (deficitas) sudare 667.033Eur.
Ataskaitirriais metais, lyginant su 2019 praejusiais finansiniais meteris, pervirSis sumaZejo

720.709 eury. Del pandemijos padariniq padidejo sqnaudos atsargq, medZiagq, inventoriaus
(apsaugos priemoniq, vienkartiniq paklotq, maiSq Siuk5liq tirpiq ir kt.). Priskaityta atostoginiq
kaupiniq 498.145 eury, del nepanaudotq atostogq (nepanaudota 1965 dienrq maiiau, lyginant su
2019m.).

B. Pagrindinds veiklos kitos pajamos:

8.1 Vr:iklos rezultatq, pagal VSAFAS 3-iojo standarto 2-4priedq, ataskaitos eiluteje
,,Pagrindines veiklos kitos pajamos" [staiga parodo visas medicinines veiklos pajamas, kurios
parodomos ben,Crqja verte.

8.2 Ataskaitiniq metq turto ir paslaugq pardavimo pajamrl sumq sudare:
8.2.I. Pajamos uZ suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Klaipedos, Siauliq ir kt.

teritorines ligoniq kasos sudare 45.490.275 Eur. (Lentele Nr.15).
8.2.2 Pajamos uZ suteiktas medicinines paslaugas, uZ kurias apmoka (pagal SAM patvirtint4

mokamq paslaugq kainyn4) ivairUs frziniai ir juridiniai asmenys 393.245 Eur (Lentele Nr.15)



8,2.3 Pajamos uZ mokamas ivairias veiklos paslaugas 139.442 Eur. (l,entele Nr.5)
8.2.4 Finansines ir investicines veiklos pajamos 18.609 Eur. (Lentele Nr. l).

9. Veiklos segmentai:

9.1. Pateikiama Sio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagalVSAFAS 25<>jo standarto
,,Segmentai" priedas Nr.9 nustatyt4 formq. (Lentele Nr.I3)

9.2'[staigoje ataskaitiniais metais pajamos, sqnaudos, turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai
ir pinigq srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcing4 metod!, kuris
apskaidiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicinines veiklos ir nemedicinines veiklos
pajamq.

9.3. [staigoje antriniai segmentai yra labai neZymDs ir sudaro iki 0,50 procento nuo bendry
[staigos pajamr] ir atskiros apskaitos politikos antriniq segmentq apskaitai netaikoma.

10. Finansinds btiklOs ataskaita

Vadovaujantis informacijos reik5mingumo kriterijumi, detalizuojame Sias finansines btkles
ataskaitoj e pateiktas sumas :

l0.l 2020 12 3 I d. ligonines turt4 sudare 30.257 .554 Eur. IS jq:

10.2 Ilgalaikis turtas 17.459.868 Eur.

10.3 Trumpalaikis turtas 12.757.686 Eur.

10.4. Finansavimo sumos 10.095.443 Eur,

10.5 fsipareigojimai 3.764.776 Eur,

10.5.l. Informacija apie kai kurias trumpalaikes per vienus metus moketinas sumas, pateikta
pagal VSAFAS standarto Nr.17-ojo 12 pried4, (Lentele Nr. l0).

10.6. Grynqli turtq sudare 16.397.335 Eur, i5 jq: Sukauptas pervir5is sudare 15.453.937 Ex,
Dalininkq kapitalas 9 43 .260 Eur.

Ilgalaikio turto minimali verte - 500 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi nebuvo keidiama apskaitos politika ir apskaitiniai iverdiai. Per
ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyta esminiq klaidq.

11. Veiklos rezultatq ataskaita

Vadovaujantis informacijos reik5mingumo kriterijumi, detalintojame Sias veiklos reniltattl
ataskaitoj e pateiktas sumas :

I 1.1 I5 pagrindines veiklos ligonine uZdirbo pajamq 60.597 .484 Eur. I5 jq: le5os pagal sutartis
su valstybine ir teritorinemis ligoniq kasomis 45.490.275 Eur, mokamq medicininiq paslaugq pajamq
suma 393.245 Eur, kitos veiklos pajamos 139,442 Eur, finansines ir investicines veiklos pajamos
sudare 18.609 Eur. Gautas finansavimas 14.713.964 Eur: i5 jq programoms vykdyti i5 Valstybes le5q



2.922.811 Eur, Europos s4jungos ldl\797.708 Eur, i5 kitq finansavimo Saltiniq 10.993.445 Eur ir
ataskaitiniais metais ta padia suma panaudotas istaigos veikloje.

1 1 ,2 Pagrindines veiklos sqnaudas sudare 59,973.219 Eur. Pagrindine i5laidq suma panaudota
darbuotojq darbo uZmokesdiui ir Sodros imokoms, tai yra 37.684.450 Eur. Kitos veiklos sanaudos
L05.790 Eur, finansines ir investicines veiklos s4naudos 9.493 Eur. Lentele Nr.18

12. Apskaitos politikos, apskaitiniq iveriiq keitimas ir klaidq taisymas

12.1 Ataskaitiniu laikotarpiu fstaigoje Apskaitos politika nebuvo pakeista.

a. Kai turto ar isipareigojimq vertes negali btiti tiksliai apskaidiuotos, o tik ivertintos,
naudojami apskaitiniai iverdiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai iverdiai keisti nebuvo.

b.Ataskaitiniais metais ftnansinese ataskaitose esminiq apskaitos klaidq taisyta nebuvo.

13. S4naudos

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sEnaudq apskaitos politika keista nebuvo, s4naudos
apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

I 3.2.Ataskaitiniais metais :

a. etatq s4raSe nurodytiems darbuotojams s4naudas sudaro: darbo uZmokesdio 32.897.381
eurq, socialinio draudimo ina5ai 606.592 eury; SKP 48L017 eury ir imokos socialinio draudimo
8.515 eury; priedai darbuotojams dirbusiems karantino laikotarpiu pavojingose uZkrediamose
s4lygose 3.076.778 eury ir imokos socialinio draudimo 54.459 eury; rezidentams ir kt. 1 14.967 eury.
imokos socialinio draudimo 2035 eury. Atostoginiq kaupiniai sudare 489.481 eury ir imokos
socialinio draudimo 8.664 eury. I5 viso priskaityta darbuotojams darbo uZmokesdio ir imokq
socialinio draudimo 37.739.889 eurq.

b. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudq kitiems darbuotojams, t. y.
dirbantiems pagal autorines ir kitas pana5ias darbo sutartis ligonine neturi.

c. medikamentq s4naudq iS viso - 11.568.255 Eur.: i5 jq ligonines le5q: vaistai 1.046.467
Eur, isigyta ir panaudota kraujo komponenf4 431.357 Eur., medicinos priemoniq 2308524 Eur.
Panaudota gautq nemokamai vaistq ir medicininiq priemoniq viso: 7 .18I.907 Eur., i5 jq: Valstybines
ligoniq kasos pagal sutarti medicinos priemoniq 6.994.665 Eur., apmokamq brangiq medikamentq
108.803 eury, i5 kitq Saltiniq parama-labdara78.439 Etx.

14. Finansind investicind veikla

I4.1. Ataskaitiniais metais [staiga turejo pajamr] 18.609 Eur ir sqnaudq 9.493 Eur. Veiklos
rezultatq ataskaitos E eiluteje rodoma rezultatq suma ( 9.116) Eur.

15. Turto nuvertOjimas

15.1 Ataskaitiniu laikotarpiu i5ankstiniq apmokejimq ir kito trumpalaikio turto nuvertejimo
apskaityta nebuvo.

15.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui
nebuvo priskaidiuota nuvertejimo bei nuvertejimo panaikinimo ax sumaZinimo.

15.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertejimo nuostoliq apskaitoje pripaiintanebuvo.



16. Su darbo santykiais susijusios iSmokos

16.1 Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitinilaikotarpi buvo 1.499 darbuotojg.
Priskaitytas ir i5moketas darbo u4nokestis 34.173.127 Ew. fstaigos vadovui i5moketas darbo
uZmokestis, neatskaidius mokesdiq 83.444 eurq.

h
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