
1 

 

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė 

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

 
2022-01-31 Nr.B9 -  

 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

Straipsnio pavadinimas Bendrieji duomenys apie įstaigą 

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė 

Įstaigos kodas: 277329430 

Buveinės adresas: Rusnės g.1, Šilutė 

Įstaigos steigėjas: Šilutės rajono savivaldybės taryba 

Viešojo sektoriaus subjektų 

grupė, kuriai priklauso 

viešojo sektoriaus subjektas 

Ligoninė priklauso Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo 

sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės 

duomenys bus konsoliduojami rengiant Šilutės rajono savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

Informacija, duomenys apie 

veiklą (funkcijas) 

Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos turtinės 

atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. 2012 metų balandžio 

11 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.404 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimo 

pakeitimo Nr.1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų 

restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ pakeitimo“  

VšĮ Šilutės ligoninė priskirta regiono sveikatos priežiūros įstaigų 

lygmeniui. 

Įstaigos pagrindinė veikla – teikti antrinio lygio asmens sveikatos 

priežiūros (toliau ASP), brangiųjų tyrimų ir procedūrų, slaugos ir 

palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

paslaugas; kita veikla – Lietuvos Respublikos įstatymais neuždrausta 

veikla. 

 

Pagrindiniai veiklos rodikliai per 2019 m. – 2021 m.  

 

Rodiklis Mato 

vnt. 

2019 2020 2021 

Gydytų ligonių skaičius Asm. 5513 3513 3337 

Lovadienių skaičius Vnt. 46220 32170 33011 

Vidutinis darbuotojo 

darbo užmokestis 

Eur 1199,00 1459,00 1883,00 
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Informacija apie kontro-

liuojamus, asocijuotuosius 

ir kitus subjektus 

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Filialų ar panašių  struk-

tūrinių vienetų buveinių 

adresai ir pagrindinė veikla 

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. 

 

Vidutinis darbuotojų skai-

čius per ataskaitinį 

laikotarpį  

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metus buvo 321 darbuotojai. 

 

Informacija apie svarbias 

sąlygas, kuriomis veikia 

viešojo sektoriaus subjek-

tas ir kurios gali paveikti 

tolesnę viešojo sektoriaus 

subjekto veiklą 

Įstaiga asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal sutartis 

sudarytas su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. Už šias paslaugas 

apmokama bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintą apmokėjimo tvarką.  

Ataskaitiniais metais veikla buvo vykdoma neįprastomis sąlygomis. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 

152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ buvo 

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija bei Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 

pakeitimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas 

karantinas, kuris tęsėsi iki 2021 m. birželio 30 d. 

Vyko pasikartojantys COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

protrūkiai dėl besimptomių ligos atvejų įstaigoje, tačiau laikantis 

nustatytų reikalavimų, jie buvo nedideli ir neplintantys. Įstaigos veikla 

buvo organizuota, nenutraukiant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. 

2020 m. lapkričio 9 d. vyr.gydytojo įsakymu Nr.A1-161 „Dėl darbo 

organizavimo pasikeitimų ir Covid skyriaus įsteigimo“ buvo įkurtas 

Covid skyrius, kuris savo veiklą su pertrauka tęsia iki ataskaitinių metų 

pabaigos. Atskirais vyr.gydytojo įsakymais Slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyriuje buvo gydomi pacientai, kuriems patvirtintas COVID-

19. 



3 

 

Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-

785-796/2020 pagal Teisme priimtą ieškovų E.M.Č., A.Č. ieškinį 

atsakovei VšĮ Šilutės ligoninei, InteRisk Vienna Insurance Group AAS 

Lietuvos filialui, trečiajam asmeniui D.B., dėl neturtinės žalos 

atlyginimo. Ieškovų pareikštas ieškinys - 80 000 Eur. 2021 m. rugpjūčio 

17 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas sprendimas - ieškovių 

ieškinį atmesti. 2021 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos apeliaciniam teismui 

pateiktas apeliacinis skundas. Galutinis procesinis sprendimas dar nėra 

priimtas. 

Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-848-

459/2021 pagal Teisme priimtą ieškovų E.B.,  S.P., R.B. ieškinį 

atsakovui VšĮ Šilutės ligoninė dėl turtinės ir neturtinės žalos 

atlyginimo. Ieškovų pareikštas ieškinys - 120 000 Eur. Šiuo metu 

vyksta civilinės bylos nagrinėjimas I instancija Klaipėdos apygardos 

teisme ir galutinis procesinis sprendimas dar nėra priimtas. 

Šilutės ligoninė 2020 m. gegužės mėn. pasirašė projekto „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“ vykdymo dėl 

subsidijos pagal Klimato kaitos specialios programos priemonę 

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar 

kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose” sutartį. Projekto 

vertė 129893,00 eurai, kurio ne mažiau kaip 25 proc. visų tinkamų 

finansuoti projektų išlaidų turi būti finansuojama iš Šilutės ligoninės lėšų.   

Taip pat Šilutės ligoninė dalyvauja projekte su Klaipėdos universitetine 

ligonine (Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo 

takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL; 

J02-CPVA-V-11-0006), kurio planuojama vertė ne daugiau kaip 

371899,00 eurų. 

Finansinių metų pradžios ir 

pabaigos datos 

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 

m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

 

 

 

II. APSKAITOS  POLITIKA 

 

     Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2021 metų finansinės ataskaitos 

parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - 
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VSAFAS) bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Sveikatos priežiūros 

viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą. 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu viešoji įstaiga 

Šilutės ligoninė rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios 

ataskaitos: 

• finansinės būklės ataskaita; 

• veiklos rezultatų ataskaita; 

• pinigų srautų ataskaita; 

• grynojo turto pokyčių ataskaita; 

• finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

     Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS  reikalavimus. Jeigu nėra  konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS “Finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimas”. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta 2014 m. gruodžio 18 d. įstaigos vyriausiojo 

gydytojo įsakymu Nr.A1-85. 

     Įstaigos 2021 metų finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos 

tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys 

teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus. 

    Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos 

pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS, ar informacija yra reikšminga jos vartotojams priimant 

sprendimus. 

 

      Informacija apie apskaitos politikos ir (ar) apskaitinių įverčių keitimą bei klaidų taisymą 
 

 

     Įstaiga nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.  

 

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo apskaitos 

principai, įvertinimo metodai 
 

 

     Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS “Ilgalaikis       

materialusis turtas”, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-jame VSAFAS “Turto nuvertėjimas”. 

     Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.  

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr.1215 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio 

materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir 

maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimu yra 

nustatyta 500 eurų minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina), 

išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, 

šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo 

turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). 

     Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes nustatytas VSAFAS. 

     Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas      

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta Įstaigos patvirtintoje 

apskaitos politikoje bei apskaitos vadove.   

     Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose      

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  

     Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo      

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Įstaiga neturi žemės, 

infrastruktūros ir kitų statinių, nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių.  
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     Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito 

mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai 

turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

     Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą 

pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos vadovo ir suderintus 

su kontroliuojančiu subjektu (2014 m. lapkričio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymas Nr. A1-1472). 

         Įstaigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai  

                                                                                                                                                  1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto naudingo tarnavimo 

laikas,   metais 

 
MATERIALUSIS TURTAS 

 

1. Pastatai 
 

1.1. 

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio perdengimai ir dengimai – gelžbetoniniai ir betoniniai); 

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 

denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

90 

1.2. 

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, 

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, 

betoniniai arba mediniai) 

90 

2. Mašinos ir įrenginiai   

2.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai  8 

2.2. Medicinos įranga 8 

2.3. Apsaugos įranga 6 

2.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3 

2.5.  
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšio technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 
5 

2.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 6 

3. Transporto priemonės   

3.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10 

3.2. Specialūs automobiliai  7 

3.3. Kitos transporto priemonės 7 

4. Baldai ir biuro įranga  

4.1. Baldai 6 

4.2. Kompiuteriai ir jų įranga  4 

4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

4.4. Kita biuro įranga 4 

5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

5.1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4 

 

     Atsižvelgiant į ilgalaikio materialiojo turto tikrąją vertę, jo naudingo tarnavimo laiką, komisija 

nustato ilgalaikio materialiojo turto likvidacinę vertę. 
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     Kai turtas perduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, 

nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos rezultatų 

ataskaitos straipsnyje. 

     Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš 

esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių  darbų  verte  didinama ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai 

nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina  turto  funkcijų  apimties,  

arba  nepailgina  jo  naudingo  tarnavimo  laiko,  jie nepripažįstami esminiu pagerinimu ir tokios išlaidos 

nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos. 

     Materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos  politikoje 

bei apskaitos vadove. 

 

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos 

apskaitos principai, įvertinimo metodai 

 

     Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS “Nematerialusis turtas”, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS 

”Turto nuvertėjimas”. 

     Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.  

     Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išlaidos padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti,  kad 

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

     Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

     Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, 

sumą. 

     Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto 

amortizacijos normatyvus, patvirtintus  Įstaigos  vadovo  ir  suderintus  su  kontroliuojančiu subjektu. 

Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas  

pradedamas  naudoti,  pirmos  dienos ir   nebeskaičiuojama  nuo  kito  mėnesio,  kai naudojamo  

nematerialiojo  turto  likutinė  vertė  sutampa  su  jo  likvidacine  verte, kai turtas perleidžiamas, 

nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo 

likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

              Įstaigos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai 

                                                                                                                                                  2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės 

Turto naudingo tarnavimo 

laikas, metais 

 NEMATERIALUSIS  TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 5 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 3 

3. Kitas nematerialus turtas 4 

4. Prestižas 15 

 

     Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir 

procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje bei apskaitos vadove. 
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Įstaigos apskaitoje taikomi tyrimo ir plėtros išlaidų apskaitos principai 

 

     Įstaiga tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.  

 

Įstaigos biologinio turto apskaitos principai 

 

 Įstaiga biologinio turto neturi. 

 

Finansinio turto apskaitos principai 

 

     Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS “Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“.  

     Įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio turto. Įstaiga neturi ilgalaikio 

finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

     Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

• išankstiniai apmokėjimai; 

• per vienus metus gautinos sumos; 

• pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

• kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

     Pinigai ir pinigų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir pinigų 

ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant 

nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio 

turto.   

     Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

     Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai 

aprašomi Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje bei apskaitos vadove. 

     Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 
 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai 

 

     Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

“Finansinis  turtas ir  finansiniai  įsipareigojimai”, 18-ajame  VSAFAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji  

įsipareigojimai,  neapibrėžtasis  turtas  ir poataskaitiniai įvykiai” ir 19-ajame VSAFAS  “Nuoma,  

finansinė nuoma  (lizingas)  ir kitos turto perdavimo sutartys”.  

     Pirminio pripažinimo metu, išskyrus finansinį įsipareigojimą, kuris paskesnio įvertinimo metu 

įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų ir paskesnio vertinimo 

metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, įvertinami įsigijimo savikaina. 

     Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius 

ir trumpalaikius. 

     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į: 

•      ilgalaikius skolinius įsipareigojimus; 

•      ilgalaikius atidėjinius; 

•      kitus ilgalaikius įsipareigojimus.  

     Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

• ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius; 

• ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį; 

• trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

• tiekėjams mokėtinos sumos; 

• su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

• sukauptos mokėtinos sumos; 

• gauti išankstiniai apmokėjimai; 

• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 
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     Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė sudariusi sutartį su AB Šiaulių banku dėl 280000,00 Eur kredito 

limito įstaigos banko sąskaitai suteikimo. Šiai savo prievolei užtikrinti, įstaiga pasirašė finansinio 

užtikrinimo susitarimą (be nuosavybės teisės perdavimo, kai lėšos įkeičiamos užtikrinant savo 

įsipareigojimus bankui).    

     Įstaiga turi sudariusi atidėjinių žalos atlyginimui pagal teisminiame procese naginėjimos bylos 

atvejį bei atidėjinių susijusių su darbuotojų išmokomis dėl išėjimo iš darbo suėjus pensijiniam amžiui. 

     Įstaiga neturi sudariusi garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų. 
 

Atsargų apskaitos principai 

 

     Atsargų  apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS “Atsargos”.  

     Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.   

     Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko 

“pirmas į – pirmas iš” (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. 

     Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 

neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės,  kurią  tikimasi  gauti  šias atsargas pardavus, 

išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) 

parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis 

to laikotarpio,  kuriuo  pripažįstamos  atitinkamos  pajamos  arba suteikiamos  viešosios  paslaugos.  

Atsargų  sunaudojimas  arba  pardavimas  apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo 

apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, 

pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. 

     Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė registruojama atskiroje (kontrarinėje) atsargų sąskaitoje sumine išraiška. 

 

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai, 

įskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus 

 

     Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS “Finansavimo 

sumos“. 

     Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.  

     Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų,  Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos įstatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti,  

kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

     Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:  

• finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

• finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

     Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti  apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį 

įsigytą nepiniginį turtą. 

     Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

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

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  

 

Atidėjinių apskaitos principai 
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     Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi 

dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės 

padengti turtu, yra  didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai 

įvertinta (pvz., jei Įstaigai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Įstaiga privalės  sumokėti 

ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei 

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes. 

     Pasikeitus teisinei bazei ir faktinėms aplinkybėms Įstaigoje ataskaitiniais metais atsirado įvykių 

dėl kurių buvo prievolė juos formuoti. 

     Metodą atidėjinio sumos dydžiui nustatyti Įstaiga pasirenka pagal aplinkybes. Šiuo metu  

atidėjinio sumos dydžiui įvertinti taikomas individualus metodas. Šis metodas taikomas, jei 

vertinamas vienas įpareigojamasis įvykis, kai turi būti nustatoma atskirai kiekvieno įpareigojamojo 

įvykio atidėjinio suma. Šis metodas taip pat gali būti taikomas, kai dabartinis įsipareigojimas 

atsiranda dėl keleto panašių įpareigojamųjų įvykių ir kai Įstaiga turi pakankamai informacijos apie 

kiekvieną iš jų. 

     Atidėjiniai, susiją su darbuotojų išmokomis dėl išėjimo iš darbo suėjus pensijiniam amžiui 

vertinami pagal darbuotojų amžių ir jų darbo užmokestį. Išeitinių išmokų apskaita, vadovaujantis 24-

ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis, kad išeitinė išmoka – išmoka 

darbuotojui, kuri mokama pasibaigus darbo laikui.  Atidėjinius susijusių su išeitinėmis išmokomis 

dėl darbuotojų išėjimo iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, įstaiga savo apskaitoje registruoja ir rodo 

finansinės būklės ataskaitoje. Atidėjiniai išeitinėms išmokoms darbuotojams, kurie yra 67 metų ir 

daugiau yra priskiriami trumpalaikiams įsipareigojimams. 

 

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 

 

      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 taip, kaip apibrėžia 19-ajame VSAFAS  “Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys”. 

     Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,  

atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek  

nuomininkui.  

     2020 metais įstaiga pasirašė dvi finansinės nuomos sutartis dėl medicininės įrangos įsigijimo. 

Sutartys sudarytos 48 ir 84 mėnesių laikotarpiams ir jų bendra vertė sudaro 582507,31 eurus.  

Taip pat 2019 metais buvo atliki keleivinio – ligoninio lifto modernizavimo darbai už 66737,55 eurą, 

už kuriuos paslaugos teikėjui Įstaiga turės atsiskaityti iki 2023 m. gegužės mėnesio.  

 

Veiklos nuoma 

 

     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.  

     Įstaiga neturi išsinuomoto turto, kuris būtų išsinuomotas pagal veiklos nuomos sutartis. 

 

Panauda 

 

     Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 

užtikrinti. 

     Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras 

turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos 

davėjas nekompensuoja. 

     Įstaiga turi panaudos būdu valdomo turto.  
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Informacijos pagal segmentus pateikimas 

 

     Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS “Segmentai”.  

     Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal 

segmentus. Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.  

Visa įstaigos veikla yra priskiriama „sveikatos apsaugos” segmentui. 

     Įstaigos finansinėje atskaitomybėje apie segmentą pateikiama tokia informacija:  

• segmento sąnaudos; 

• segmento pinigų srautai. 

 

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai 

 

Pajamos 
 

     Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS  “Kitos pajamos”. 

     Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  

     Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai Įstaiga gali patikimai 

nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

     Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. 

     Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, paslaugos, atliekami darbai ar 

parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

 

     Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS “Sąnaudos”. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose    

VSAFAS. 

     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.  

    Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.  

 

Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai 

 

     Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS “Sandoriai užsienio 

valiuta”. 

     Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami ir registruojami apskaitoje 

valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys, taikant sandorio dienos valiutos kursą.  

     Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, kai avansas nebuvo išmokėtas, finansinių 

ataskaitų rinkinio valiuta vertinamos taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojusį valiutos kursą. 

Jei už komandiruotę užsienyje išmokamas avansas, komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio 

valiuta, finansinių ataskaitų rinkinio valiuta vertinamos taikant avanso išmokėjimo dieną galiojusį 

valiutos kursą. 

     Valiutos kursų skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutinių straipsnių sąskaitose užregistruotas 

sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo dieną arba įvertinus (perskaičiavus) valiutiniuose 

straipsniuose užregistruotas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pripažįstami to laikotarpio, kuriuo 

jie atsiranda, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Jeigu mokėjimas įvyksta kitą 

ataskaitinį laikotarpį nei pirminis jo pripažinimas, valiutos kursų skirtumas pripažįstamas apskaitoje 
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kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tol, kol įvyksta mokėjimas, nuo vėliausiai perskaičiuotos 

skolos sumos ir pripažįstamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyko mokėjimas. 

     Jei įsipareigojimas, išreikštas užsienio valiuta, apmokamas kitą ataskaitinį laikotarpį nei jo pirminis 

pripažinimas, dėl įsipareigojimo perkainojimo gali susidaryti valiutų kursų skirtumai, kai apmokėjimas 

atliekamas kitą ataskaitinį laikotarpį po pirminio įsipareigojimo pripažinimo. 

     Valiutos kursų skirtumas pripažįstamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atliekamas įsipareigojimo 

perkainojimas. 

     Įstaiga neturi įsipareigojimų užsienio valiuta.  

 

Tarpusavio užskaitos 

 

     Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio 

užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.  

     Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko gautinų sumų ir mokėtinų sumų tarpusavio užskaitų. 

 

Finansinės rizikos valdymo principai 

 

     Likvidumo rizika – tai rizika, kad Įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų  

darbuotojams, mokesčiams, tiekėjams ir kreditoriams.  

     Įstaigos teikiamos asmens priežiūros paslaugos yra apmokamos pagal sudarytą sutartį su teritorine 

ligonių kasa pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas bazines kainas. Apmokėjimo šaltinis 

yra privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos. Su likvidumo rizika įstaiga gali susidurti 

šiais atvejais: jei reikšmingai sumažės teikiamų paslaugų apimtys; jei paslaugų bazinė kaina bus 

sumažinta tiek, kad nepadengs einamųjų kaštų; jei teritorinė ligonių kasa ilgą laiką pradels 

atsiskaitymus už paslaugas. Susidūrusi su likvidumo rizika, įstaiga mažintų savo išlaidas ir 

investicijas tiek, kad nenukentėtų teikiamų paslaugų kokybė.  

     Įstaigos likvidumo rodiklių kaita pateikiama lentelėje. 

 
                                                                                                                                          3 lentelė 

Rodiklis              2020 12 31            2021 12 31 

Bendrojo (einamojo) likvidumo koeficientas 1,0 0,92 

Kritinio likvidumo koeficientas  1,0 0,86 

Absoliutaus likvidumo koeficientas 0,4 0,32 

                                                            

 

III. PASTABOS 

 

     Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelė ir (arba) tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami  

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir (arba) pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma 

informacija. 

     Įstaiga pastabose pateikė palyginamuosius praėjusių 2020 finansinių metų duomenis. 

 

Finansinės būklės ataskaita ir susijusios aiškinamojo rašto lentelės 

 

     Finansinės būklės ataskaita parodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo 

turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Finansinės būklės ataskaitoje turtas ir 

įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

     Ilgalaikis turtas – turtas, kurį Įstaiga naudoja ekonominei naudai gauti arba viešosioms paslaugoms 

teikti ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

     Trumpalaikis turtas - turtas, kurį Įstaiga tikisi parduoti ar sunaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės 

einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos arba pinigai ar jų ekvivalentai. 
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     Ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant 

nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jei yra tenkinamos VSAFAS sąlygos. 

     Trumpalaikis įsipareigojimas - įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, 

skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.  

 

 

A. Ilgalaikis turtas 

 

     Prie ilgalaikio turto priskiriamas nematerialusis, ilgalaikis materialusis, ilgalaikis finansinis, 

mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas. 

 

 

A.I. Nematerialusis turtas 

 

     Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų Įstaigos nematerialiojo turto vienetų 

atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės 

ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. 

     Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. 

 

 

4 lentelė      

Ilgalaikis nematerialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

įstaigos veikloje 

       

                                       

eurais 

Eil. Nr. 
 

Turto grupė ir rūšis 

Turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

Ataskaitinių metų 

pabaigoje 

Praėjusių ataskaitinių 

metų pabaigoje 

1. Programinė įranga 22792,00 00,00 

      

     Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas P03 

pastaboje. Per ataskaitinius finansinius metus nematerialaus turto Įstaiga įsigijo už 17424,00 eurus. 

Siekiant palengvinti darbuotojų darbo sąlygas bei operatyviau gauti informaciją apie pacientams 

suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo įsigyta informacinė sistema, skirta sveikatos 

priežiūros veiklai.  

 

A.II. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

     Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teiks Įstaigai 

ekonominę naudą daugiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne 

mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę – 500,00 eurų. 

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. 

     Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas P04 

pastaboje. Per ataskaitinius finansinius metus ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 604520,00 

eurus, tame skaičiuje ilgalaikis materialusis turtas įsigytas iš nuosavų lėšų sudarė 509230,00 eurus. 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimui reikšmingą įtaką padarė įsigytas ilgalaikis 

materialus turtas pagal vykdomą projektą su Klaipėdos universitetine ligonine (Priemonių, gerinančių 

ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, 

įgyvendinimas KUL; J02-CPVA-V-11-0006), taip pat pradėtas įgyvendinti projektas 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“ vykdymo dėl subsidijos 

pagal Klimato kaitos specialios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, 
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geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”, kurio pradėta įgyvendinta vertė priskiriama prie 

nebaigtos statybos materialaus turto balansinės vertės didėjimo. 

     2020 m. vasario mėnesį buvo įsigytas pramoninis lyginimo kalandras su kaitinimo velenu už 

8950,00 eurų,  kuris ataskaitiniais metais pradėtas eksploatuoti. 

      Nudėvėto turto sumos pateiktos 5 lentelėje. Dalis 2020 m. pagal patikėjimo sutartį perduoto turto 

(už 224543,00 eurų) yra visiškai nudėvėtas. 

 

5 lentelė   

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

įstaigos veikloje 

            eurais 

Eil. 

Nr. 
Turto grupė ir rūšis 

Turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

Ataskaitinių metų 

pabaigoje 

Praėjusių ataskaitinių 

metų pabaigoje 

1 Medicinos įranga 2.030.913,00 2.049.823,00 

2 Mašinos ir įrengimai 158.408,00 169.596,00 

3 Transporto priemonės 102.188,00 123.032,00 

4 Baldai 62.284,00 63.033,00 

5 Kompiuterinė įranga 95.710,00 82.195,00 

6 Pastatai 7063,00 7063,00 

7 Radijo, televizijos ir ryšių įranga 5.353,00 5.974,00 

8 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5.768,00 5.768,00 

  Viso 2.467.687,00 2.506.484,00 

             
    

 

A.IV. Kitas ilgalaikis turtas 

   

     Finansinės būklės ataskaitos IV eilutėje „Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas“ rodomos 

ateinančių laikotarpių sąnaudos už rezidentų ruošimą, kai Įstaiga yra sumokėjusi už paslaugas, skirtas 

pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, kurios bus suteiktos po 12 mėnesių ir sąnaudomis jos 

bus pripažįstamos būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais.  

 

C. Trumpalaikis turtas 

     Atsargos Finansinės būklės ataskaitoje rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o 

nemokamai gautas turtas grynąja realizavimo verte. Atsargų pokytis per ataskaitinius metus įvyko 

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos bei 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ dėl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbto karantino. Šalyje esant ekstremaliai situacijai bei kai yra paskelbtas karantinas, buvo 

taikomos įvairios infekcijos valdymo priemonės. Viena iš jų tai -  ypatingas dėmesys darbuotojų 

apsaugos priemonių įsigijimui ir naudojimui. Dalis apsaugos priemonių buvo skirta Įstaigai 

nemokamai, dalis buvo gauta iš paramos teikėjų. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą 

finansinę ir nefinansinę paramą pateikta P06 pastaboje, o informacija apie paramos panaudojimą per 

ataskaitinį laikotarpį – P07 pastaboje. Palyginus su praėjusiais metais atsargų balansinė vertė padidėjo 

9469,00 eurų arba 9,3 proc. Atsargų pokytis per ataskaitinius metus pateiktas P08 pastaboje ir toje 

pačioje pastaboje žemiau pateiktoje lentelėje reikšmingos sumos detalizuojamos. 
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     Ataskaitinių metų išankstinių apmokėjimų suma beveik nepakito. Informacija apie išankstinius 

apmokėjimus ir reikšmingų sumų detalizavimas pateiktas P09 pastaboje ir toje pačioje pastaboje 

žemiau pateiktoje lentelėje reikšmingos sumos detalizuojamos.   

     Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta P10 pastaboje ir toje pačioje pastaboje 

žemiau pateiktoje lentelėje reikšmingos sumos detalizuojamos. 

     Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 pastaboje. 

     Informacija apie finansinį turtą pagal rūšis pateikta P18 pastaboje. 

 

D. Finansavimo sumos 

 

     Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 

P12 pastaboje, o P19 pastaboje parodyti finansavimo sumų likučiai. 

     Ataskaitinių metų finansavimo sumų pasikeitimai susiję su pradėto įgyvendinti projektu su 

Klaipėdos universitetine ligonine (Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų 

ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL; J02-CPVA-V-11-0006), 

finansavimo panaudojimu, kurio finansavimo panaudojimas ataskaitiniais metais prasidėjo. Taip pat 

tęsiamas 2020 m. įstaigos steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės taryba – skirto 59500,00 eurų 

finansavimo kompiuterinės tomografijos sistemos pradiniam įnašui sumokėti, panaudojimas, kuris 

tęsis per įrangos nusidėvėjimo laikotarpį. 

     Praėjusiais ataskaitiniais metais Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimui 

reikšmingą įtaką padarė ir patikėjimo teise (neatlygintinai) gauto turto vertės 2412947,00 eurų 

registravimas Įstaigos buhalterinėje apskaitoje. Toks gautas turtas buvo užregistruotas tokia pačia 

įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

apskaitoje. Tuo pačiu buvo užregistruotas ir sukauptas nusidėvėjimas 1085775,00 eurų turto 

perdavimo dieną perdavimo – priėmimo akte nurodytomis sumomis. Atitinkamos sumos buvo 

atspindėtos gauto finansavimo sumose.   

     Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga gavo finansinės ir nefinansinės paramos, kaip ji 

apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme. Jos vertė ir informacija pagal paramos 

teikėjus pateikta P06 pastaboje. Jei paramos teikėjas yra juridinis asmuo, kiekvienas paramą suteikęs 

juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir vertė nurodomi atskirai. 

     Paramos panaudojimą pateiktas P07 pastaboje. 

     Įstaigos darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems pacientams buvo 

padidintas darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį ir panaikinus karantiną pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-1515 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

išlaidų darbo užmokesčio didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo 

valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Per ataskaitinius metus buvo 

pateikta paraiškų už 1262805,00 eurų patirtų darbo užmokesčio sąnaudų finansavimui gauti. 

 

 

E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 

 

     Ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.  

     Straipsnyje ”Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai” rodoma 2020 m. įstaigos pasirašytos dvi 

finansinės nuomos sutarčių sumos dėl medicininės įrangos įsigijimo. Sutartys sudarytos 48 ir 84 

mėnesių laikotarpiams ir jų bendra likusi vertė sudro 396517,00 eurus. Informacija apie 

įsipareigojimų pokytį pateikta P13 pastaboje. 

     Straipsnyje ”Ilgalaikiai atidėjiniai” rodomos sumos, kurios pagrįstai tikėtina, kad teisinę prievolę 

arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą reikės padengti turtu. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų 

įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. 
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    Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“. 

    Yra suformuotas atidėjinys, susijęs su Įstaigos mokamomis kompensacijomis asmenims, 

nukentėjusiems nuo netinkamo gydymo, ir kuris įvertintas atsižvelgiant į kompensacijoms dėl tokio 

įvykio reikalingą sumą. Įstaiga solidariai su trečiosiomis šalimis yra atsakinga už įsipareigojimo 

įvykdymą, įsipareigojimo dalies, kuri tenka trečiosioms šalims, suma nėra pripažįstama atidėjiniu.   

Pripažįstama atidėjinio suma yra labiausiai tikėtina dabartiniam įsipareigojimui padengti reikalingų 

išlaidų suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio sumos dydis nustatytas atsižvelgiant 

į teismo nutartyje preliminariai įvertintą sumą. 

     Vadovaujantis 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis, kad 

išeitines išmokas darbuotojams nulemia darbo santykių nutraukimas, yra atidėjinių susijusių su 

išeitinėmis išmokomis dėl darbuotojų išėjimo iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus. Įstaiga savo 

apskaitoje registruoja ir rodo finansinės būklės ataskaitoje.  

     Atidėjiniai pagal jų paskirtį pateikti P15 pastaboje, o apie numatomą atidėjinių panaudojimo laiką 

P16 pastaboje.  

     Straipsnyje ”Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai” rodoma skola tiekėjui už įstaigos atliktų keleivinių – 

ligoninių liftų modernizavimo darbus. Pradinė įsigijimo vertė 62775,00 eurai, kurios dalis, t.y. 

24076,00 Eur, paslaugos teikėjui turės būti sumokėta iki 2022 m. liepos mėnesio ir iki 2023 m. 

gegužės mėnesio. 

 

E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

     Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 

12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

     Čia rodomos sumos, kurios pagrįstai tikėtina, kad teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį 

pasižadėjimą reikės padengti turtu. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės 

ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. 

    Ataskaitiniu laikotarpiu yra nagrnėjamos dvi bylos dėl neturtinės žalos ir turtinės žalos atlyginimo, 

dėl vienos iš jų yra suformuotas atidėjinys. 

    Straipsnyje „Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“ parodyta einamųjų metų dalis, skolos  

už keleivinio – ligoninio lifto modernizavimo darbus ir medicininės įrangos įsigijimą. Informacija 

apie įsipareigojimų pokytį pateikta P13 pastaboje. 

     Straipsnyje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ rodomos mokėtinos sumos tiekėjams už Įstaigai 

suteiktas paslaugas ar įsigytus medicinos reikmenis ar kitas prekes. Palyginus Įstaigos praėjusių ir šių 

metų tiekėjams  mokėtinas sumas, jos padidėjo 300085,00 eurų arba beveik 3 kartus. Tai susiję su 

vykdomais projektais: „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“ 

vykdymo dėl subsidijos pagal Klimato kaitos specialios programos priemonę „Atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas 

visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose” ir  

„Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų 

prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL“ ( J02-CPVA-V-11-0006). 

     Straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ rodomas mokėtinas darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai. Ataskaitiniais metais, šio straipsnio likutis, palyginus su praėjusių finansinių metų to 

pačio laikotarpio likučiu, 79306,00 eurais arba 14 procentu padidėjo.  

     Nuo 2021 m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 

d. nutarimu Nr.1114, buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo 

užmokestis.   

     Nuo tų pačių metų rugsėjo 1 d. buvo padidintos bazinių kainų balo vertės už ASP paslaugas: 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir 

paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas, 5,0 proc.; slaugos (slaugos ir palaikomojo gydymo, 

ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu 

slaugos) paslaugas 4,5 proc.; medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas 4,3 proc.; 
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stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, ambulatorinėmis 

sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

teikiamas pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų 

transplantacijos programos patvirtinimo“, 3,8 proc. 

      Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 15 d. 

įsakyme NR.V-2084 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 

rizikos valdymo dalies 2021 metais“, 2 punkte nurodytą rekomendaciją ir įvertinusi finansines 

galimybes, įstaigos Vadovybė priėmė sprendimą didinti bazinį dydį pagal, kurį sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiantiems darbuotojams yra skaičiuojamas darbo užmokestis. 

     Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d Šilutės ligoninės naudojamas bazinis dydis pagal, kurį sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams yra skaičiuojamas darbo užmokestis buvo padidintas 

5,8 proc. Dėl padidinto darbo užmokesčio reikšmingai pasikeitė ir šio straipsnio suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje. 

     Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 

sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą ir kitos sukauptos mokėtinos sumos. Šiame 

straipsnyje rodomos ir sukauptos sąnaudos (įsipareigojimų sumos, kai įsipareigojimai apskaitoje 

registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas bus vykdomas ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais). Įstaiga ne rečiau kaip vieną kartą per metus pagal paskutinės metų  dienos 

būklę apskaičiuotas mokėti už kasmetines atostogas sumas pripažįsta sąnaudomis ir įsipareigojimu 

“Sukauptos sumos už kasmetines atostogas”. Šis įsipareigojimas pateiktas finansinės būklės 

ataskaitos straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“. Šio straipsnio suma, palyginus su praėjusių 

finansinių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 40225,00 eurais. 

     Kitos mokėtinos sumos, kurios negali būti priskirtos pirmiau išvardytiems finansinės būklės 

ataskaitos trumpalaikių įsipareigojimų straipsniams, rodomos straipsnyje „Kitos mokėtinos sumos“. 

Šiame straipsnyje rodomos ir ateinančių laikotarpių pajamos (sumos, gautos einamuoju ir ankstesniu 

ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos pajamomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais). 

     Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 pastaboje, o informacija 

apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta P05 pastaboje. 

 

F. Grynasis turtas 

     Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė yra iš Šilutės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji 

sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Per ataskaitinį finansinį laikotarpį įstaigos dalininko kapitalas 

pakito ir 2021 metų pabaigoje dalininko kapitalas (steigėjo įnašas) sudarė 703099,00 Eur. Įstaigos 

steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės taryba – 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-834 „Dėl 

savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Šilutės ligoninės dalininkų kapitalą 

papildomu įnašu“ 40000,00 eurų padidino savo įnašą. 

     Grynojo turto pasikeitimas yra detalizuojamas Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaita  

 

     Veiklos rezultatų ataskaita parodo Įstaigos veiklos rezultatus, t.y. uždirbtas pajamas ir patirtas 

sąnaudas per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.  

     Pagrindinė veikla – ūkinės įstaigos operacijos, apimančios mokslu pagrįstas, saugias, kokybiškas, 

atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir 

paslaugų užsakovo reikalavimus, sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, programų vykdymą. 

Kita veikla – veikla, kurią įstaiga vykdo siekdama nepagrindinių savo tikslų. Finansinė ir investicinė 

veikla – įstaigos veikla, susijusi su finansine veikla ir investavimu. 

     Finansavimo pajamas sudaro finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.  

     Ataskaitinių metų įstaigos finansavimo pajamas sudaro pradėto vykdyti projekto „Priemonių, 

gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, 
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įgyvendinimas KUL“ (J02-CPVA-V-11-0006) finansavimo panaudojimas. Nors šis projektas 

pradėtas įgyvendinti 2020 m., tačiau projekto finansavimo pajamų panaudojimas pradėtas šį 

ataskaitinį laikotarpį, pasirašius projekto finansavimo sutartį. Taip pat toliau buvo tęsiami projektų: 

“Tapk – tavo ateities perspektyvų kūrimas”, “Integravimo į darbo rinką skatininimas” ir kt. 

finansavimo panaudojimas.  

     Karantino laikotarpiu Įstaigos darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos 

priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems 

pacientams buvo padidintas darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį, o jį panaikinus pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-1515 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.V-2426 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Per ataskaitinius 

metus buvo pateikta paraiškų už 1262805,00 eurų patirtų darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui 

gauti. 

    Reikšmingi šio straipsnio pasikeitimo pokyčiai įvyko finansavime iš kitų šaltinių dėl Įstaigos 

darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems pacientams padidinto darbo užmokesčio 

pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 

straipsnio 1 dalį. Iki š.m. birželio 30 d. šios išlaidos buvo kompensuojamos iš PSDF biudžetų lėšų, o 

nuo liepos 1 d. padidinto apmokėjimo išlaidos yra kompensuojamos ir valstybės biudžeto lėšų.  

    Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, finansavimo pajamos padidėjo 1121005,00 

eurais.  

    Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. buvo padidintos bazinių kainų balo vertės už ASP paslaugas: 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas) ir 

paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas, 5,0 proc.; slaugos (slaugos ir palaikomojo gydymo, 

ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, paliatyviosios pagalbos, sergančiųjų cukriniu diabetu 

slaugos) paslaugas 4,5 proc.; medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas 4,3 proc.; 

stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, ambulatorinėmis 

sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

teikiamas pagal 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų 

transplantacijos programos patvirtinimo“, 3,8 proc. 

   Padidinus balo vertę, pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio pajamomis, ataskaitiniais metais padidėjo 403541,00 eurų arba 5,6 procento. 

     Ataskaitiniais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl paskelbtos valstybės lygio 

ekstremalios situacijos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 

385 „ Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbto karantino nebuvo apribotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams. 

     Atsižvelgiant į įvairias infekcinės ligos valdymui skirtas priemones, mokėjimas už asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. vasario mėnesio, COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) protrūkio nustatymas nedarė įtakos paslaugų apmokėjimui. Asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimčių ribos, kurias pasiekus mokama 1/12 metinės sutartinės 

sumos, ir toliau buvo peržiūrimos, atsižvelgiant į sergamumą COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) bei faktines paslaugų teikimo apimtis, siekiant tuo pačiu metu užtikrinti Įstaigos finansinį 

stabilumą bei išlaikyti Įstaigos motyvaciją teikti pacientams reikiamas paslaugas šiuo sudėtingu 

laikotarpiu. Informacija apie Pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta P21 pastaboje ir toje pačioje 

pastaboje žemiau pateiktoje lentelėje reikšmingos sumos detalizuojamos.  

     Įstaiga, rengdama žemesnio lygio veiklos rezultatų ataskaitą, pagrindinės veiklos sąnaudas 

grupuoja pagal sąnaudų pobūdį. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P02 pastaboje. Toje 

pačioje pastaboje žemiau pateiktoje lentelėje reikšmingos sumos detalizuojamos.  
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     Pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 

1807308,00 eurais arba beveik 25 procentais.  

     Nuo 2021 m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 

d. nutarimu Nr.1114 buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo 

užmokestis - nuo 607,00 iki 642,00 eurų.  

      Nuo rugsėjo 1 dienos, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais 

padidintoms asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis, 

bazinėms kainoms numatytas lėšas bei vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2021 m. rugsėjo 15 d. įsakyme NR.V-2084 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2021 metais“ nurodytą rekomendaciją atitinkamai 

buvo didinamas 5,8 proc. Šilutės ligoninės sveikatos priežiūros specialistų pagrindinio darbo 

užmokesčio bazinis dydis. 

     Įstaigos darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems pacientams buvo 

padidintas darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį bei pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2021 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-1515 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo 

užmokesčio didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto 

lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

     Vyko pasikartojantys COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkiai dėl besimptomių ligos 

atvejų įstaigoje, tačiau, laikantis nustatytų reikalavimų, Įstaigos veikla buvo organizuota, 

nenutraukiant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Šis faktorius taip pat prisidėjo prie darbo 

užmokesčio sąnaudų didėjimo.  

     Dėl keičiamo ir didinamo sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiantiems darbuotojams 

bei kitiems darbuotojams darbo užmokesčio pokyčių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos padidėjo 21,9 procento arba 1323771,00 eurais. 

     Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta P22 pastaboje. 

     Ataskaitos straipsnyje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ parodomas šios veiklos 

rezultatas. P23 pastaboje pateikiama informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir 

sąnaudas. Dėl medicininės įrangos įsigijimo pagal finansinės nuomos sutartis yra patiriamos palūkanų 

sąnaudos. 

     Ataskaitiniais metais už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF 

biudžeto lėšų, buvo mokama bazinių kainų balo verte – 1,00 euro. Ataskaitinių - 2021 metų - viešosios 

įstaigos Šilutės ligoninės veiklos rezultatas - neigiamas ir sudarė 58589,00 eurus.  

     Ataskaitiniais metais, Įstaiga suteikė viršsutartinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kadangi 

ASP paslaugų teikimas teisės aktais apribotas nebuvo. Įstaigai buvo sumokėta ir už suteiktas 

viršsutartinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 85374,00 eurų.   

     Informacija apie panaudos, nuomos, saugos būdu gautą turtą pagal grupes pateikta P01 pastaboje. 

Panaudos, nuomos, saugos būdu gauto turto vertė ataskaitiniais metais sumažėjo dėl turto gauto 

pasaugos ir panaudos būdu perdavimo grąžinimo turto savininkui ir ar perdavimui Įstaigai kitais 

teisiniais pagrindais. Pastatas, esantis Rusnės g.6, Šilutėje buvo grąžintas Šilutės rajono savivaldybei. 

 

Grynojo turto pokyčių ataskaita 

 

     Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pateikiama informacija grupuojama pagal šiuos straipsnius: 

• dalininkų kapitalą; 

• sukauptą perviršį ar deficitą, pripažintą veiklos rezultatų ataskaitoje. 

     Per ataskaitinį finansinį laikotarpį įstaigos dalininko kapitalas pakito ir 2021 metų pabaigoje 

dalininko kapitalas (steigėjo įnašas) sudarė 703099,00 eurus, o bendras Įstaigos sukauptas deficitas 

sudarė 338470,00 eurus.  

     Įstaiga priklauso Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. 
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Pinigų srautų ataskaita 
 

     Įstaiga pinigų srautus grupuoja pagal 5–ojo VSAFAS reikalavimus, atsižvelgdama į savo veiklos 

pobūdį. Jei šis standartas nenumato, kaip turi būti grupuojami iš konkrečios ūkinės operacijos 

atsirandantys pinigų srautai, tuomet vadovaujamasi turinio viršenybės prieš formą principu ir savo 

apskaitos politika. 

     Duomenys apie pinigų įplaukas ir išmokas rodomi kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, jei jis yra. 

     Nepiniginės ūkinės operacijos pinigų srautų ataskaitoje nerodomos. 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas kontroliuojančiam subjektui 

 

Straipsnis Viešojo sektoriaus subjekto atžymos 

 

Teisės aktų nustatyta 

finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimo data 

 

 

2022-03-15 

Pateikimo terminas nustatytas pagal 1-jo VSAFAS 51 punktą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr.gydytojas                                   ___________________                                 Algis Starkus 

 

 

Vyr.finansininkė                              ___________________                                  Asta Lebeckienė 
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Pateikiamų pastabų sąrašas 

 

Pastabos 

Nr. 
Pavadinimas 

1 2 

P01  Panaudos, nuomos, saugos būdu gautas turtas pagal grupes 

P02 2021 m. informacija pagal veiklos segmentus 

P03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

P05 
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis 

P06 Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 

P07 Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį 

P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

P10 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 

P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

P12 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį 

P13 Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per 2021 m. 

P15 Atidėjiniai pagal jų paskirtį 

P16 Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką 

P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

P18 Finansinis turtas pagal rūšis 

P19 Finansavimo sumų likučiai 

P21 
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 

sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

P22 
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas 

aiškinamajame rašte 

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

 
 


