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I. BE�DROJI DALIS

Viešoji  įstaiga  Mažeikių  ligoninė  pagal  Sveikatos  priežiūros  įstaigų  įstatyme  nustatytą
nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir
lėšų  įsteigta  viešoji  asmens  sveikatos  priežiūros  ne  pelno  siekianti  įstaiga,  teikianti   asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga  yra  juridinis  asmuo,  ne  pelno  siekianti  viešoji  įstaiga,  turinti  ūkinį,  finansinį,
organizacinį  ir  teisinį  savarankiškumą,  savo  antspaudą,  firminį  ženklą,  sąskaitas  banke.  Įstaigos
buveinė yra J.Basanavičiaus g.24, LT-89217 Mažeikiai. Įstaiga yra  ribotos turtinės atsakomybės.
Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos
veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 166913899. Įregistruota 1997 m. lapkričio 06
dieną. Banko rekvizitai: A/s LT857180800000142663 AB Šiaulių bankas Mažeikių filialas.

Vidutinis sąrašinis 2011-12-31d. dirbančiųjų skaičius 474  darbuotojai, iš jų 71 gydytojai, kiti
specialistai su aukštuoju 25 , slaugytojos 242 , kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu 10,
kito personalo 126.

Pagrindinis  įstaigos  tikslas  (veikla)  –  teikti  specializuotą  bei  kvalifikuotą  antrinio  lygio
stacionarines sveikatos priežiūros ir antrinio ir lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi: direktorius Albinas Lidžius  ir vyr.
finansininkė Daiva Monstavičienė. 

2011  metais  VŠĮ  Mažeikių  ligoninė  dalyvavo  įvairiuose  investiciniuose  projektuose,  kurių
tikslas  buvo  praplėsti  įstaigos  veiklą  bei  pagerinti  teikiamų  medicininių  paslaugų  kokybę  ir
prieinamumą, gauta ir įvykdyta pagal projektus – 2 536 017,29Lt:

1.Projektas 2010-04-22d.  Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-061/SE-45  „Antrinio  lygio  sveikatos
priežiūros paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VŠĮ Mažeikių ligoninėje“ finansuojamas iš
CPVA biudžeto suma – 4 875 000,00Lt, baigtas vykdyti 2011 metais balandžio mėnesį. 2011 metais
viso gauta ir įvykdyta sumoje – 1 691 520,44Lt, t.sk. skirta ir nupirkta medicininės aparatūros už –
1 661 930,44Lt, viešinimas -2 500,00Lt, projekto administravimas – 14 641,00Lt, ligoninės pastato
rekonstrukcinio techninio projekto koregavimas – 12 449,00Lt.

2.Baigtas įgyvendinti 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
lėšomis finansuojamas projektas „Kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo gerinimas
Lietuvos  –  Latvijos  pasienyje“  (Projekto  Nr.LLI-043)  sumoje  –  421 250,00Lt (  iš  projekto
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finansuota 85%, o savų lėšų 15% ), t.sk. medicininė aparatūra ir GMP automašina -386 050,00Lt,
auditas 4 800,00Lt, Latvių kalbos kursai – 30 400,00Lt.

3.Ataskaitiniais metais vykdomas projektas 2010-06-30d. Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-001/SE-
91 „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimo,  modernizuojant  ir  optimizuojant  sveikatos  priežiūros  sistemos   infrastruktūrą  bei
teikiamas  paslaugas  projektas“  gautą  ir  įgyvendinta  sumoje  –  423 246,85Lt, t.sk.  kardiologinės
paskirties patalpų rekonstrukcija – 392 919,67Lt, pastato tech. priežiūra – 4 960,98Lt, medicininė
aparatūra – 25 366,20Lt.  

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigai skirtos iš Mažeikių rajono  savivaldybė visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos – 590 750,50Lt, grąžinta -169,41Lt:

1. „Sveikatos priežiūros teisumo, plėtojant radiologijos paslaugų teikimą Mažeikių rajone“ -
skirta  – 227 507,00Lt.

2. „Hospitalinės infekcijos rizikos sumažinimo tyrimas atliekant mikrobiologinius tyrimus“ –
skirta  40 000,00Lt. 

3. „morfologinių  (histologinių)  tyrimų  atlikimas  dėl  pilnaverčio  patologinio  proceso
diagnozavimo“ – 20 000,00Lt.

4. „Tuberkuliozės  pirminės  profilaktikos  vykdymas  nedraustiems  privalomuoju  sveikatos
draudimu“ – 5 601,00Lt.

5. „Lazerinės  endovaskulinės   sistemos  įsigijimas  ir  jos  naudojimas  dienos  chirurgijos
paslaugų, jų prieinamumo ir kokybės bei efektyvumo gerinimui“ – 178 755,00Lt.

6. „Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės gydytojo akušerio – ginekologo rezidentūros studijų
finansavimo programa“ – 70 962,50Lt.

7. „Sergančiųjų  cukriniu  diabetu  mokymas,  diabetinės  pėdos  priežiūra  ir  profilaktika“  –
25 250,00Lt.

8. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros užtikrinimo, teikiant paramą
                 VŠĮ  Mažeikių  ligoninei  už  medicinos  rezidentūros  studijų  apmokėjimą  programa  –
                 22 675,00Lt.

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  biudžeto  sandaros  įstatymu  (Žin.,1990,Nr.24-596;
2004,Nr.4-47),  Mažeikių  rajono  savivaldybės  tarybos  2005-11-24  sprendimo  Nr.T1-336  „Dėl
Mažeikių  rajono  savivaldybės  biudžeto  vykdymo  ir  asignavimų  administravimo  taisyklių
patvirtinimo“ taisyklių  74 punktu,  Mažeikių rajono savivaldybės  tarybos 2004-06-30 sprendimu
Nr.T1-212 „Dėl pritarimo Mažeikių ligoninės gydomojo korpuso renovacijai, siekiant efektyviau
šiluminės energijos  naudojimą“ ir  Mažeikių rajono savivaldybės  tarybos 2007-03-29 sprendimu
Nr.T1-61  „Dėl  paskolų  ėmimo“  lėšų  skyrimas  iš  paskolos  VŠĮ  Mažeikių  ligoninės  pastato
renovavimui 2009 metams skirta –  72 516,00 litai. 2009-03-13 pervesta – 15 864,13 litų, o 2010-
12-31 liko skoloje – 56 651,87 litų, o 2011 metais skola grąžinta.

VšĮ  Mažeikių ligoninėje  yra  11 gydomųjų skyrių,  patologijos,  dezinfekcijos  – sterilizacijos,
radiologijos,  priėmimo –  ambulatorinis   konsultacinis  skyrius,  klinikinės  diagnostikos  laboratorija,
vaistinė, administracija, ūkio dalis, viešųjų pirkimų tarnyba. 

Įstaiga 2011-12-31d.  neturėjo filialų.
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 Vadovaujantis 2007m. birželio 26d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu Nr.  X-1212 nuo  2010  metų  sausio  01  d.  Įstaiga  finansinę  apskaitą  tvarko  vadovaujantis
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2011-12-31  įstaigos  turtas  sudarė  21 436 069,19Lt.  ,  t.sk.  Ilgalaikis  turtas  15 873 355,93Lt,
trumpalaikis  turtas    5 553 141,26Lt.  Nuosavybė  sudarė  1 332 270,94Lt,  dalininkų  nuosavybė
3 671 816,47Lt, finansavimas    13 898 644,14Lt, o skolinta nuosavybė  2 533 337,64Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.
Įstaiga per 2011 metus uždirbo    266 310,86Lt grynojo pelno.
Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011 01 01 d. iki 2011 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Mažeikių ligoninė 2011 metų metinę finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais
apskaitos  principais,  2001 m.  lapkričio 6 d.  Lietuvos  Respublikos  Buhalterinės  apskaitos
įstatymo  Nr.  IX-574,   2007  m.  birželio  26  d.   Lietuvos  Respublikos  viešojo  sektoriaus
atskaitomybės įstatymo Nr.  X-1212,  Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau VSAFAS), 2009m. gruodžio 29d. įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos
politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje  buhalterinė  apskaitą  vedama  kompiuterizuotai  naudojant   „Progra“  buhalterinę
programą.

3. 2011 metų metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Įstaigą  2010  metais  pasitvirtino  apskaitos  politiką,  parengtą  vadovaujantis  VSAFAS
reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d. 

4. Finansinę apskaitą pradėjus vesti pagal VSAFAS reikalavimus buvo atlikta:
4.1 Pradiniai  ataskaitinio  laikotarpio  likučiai  buvo  sugrupuoti  pagal  VSAFAS  reikalavimus  į

atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo
turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

4.2 Visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo
pripažinti  iki  perėjimo prie  VSAFAS dienos,  buvo pripažintas ir  užregistruotas  apskaitoje
vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;

4.3 Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje
nebuvo pripažintas;

4.4 Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;
4.5 Pradiniai  finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti  pagal  VSAFAS

reikalavimus.

5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.
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6. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatytą klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose.

7. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir
Bendraisiais  apskaitos  principais  (toliau  BAP).  Vadovaujantis  2009m.  lapkričio  16d.
direktoriaus įsakymu Nr.V1-94 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė
nei 1000 lt. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose
rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant
visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.
Ilgalaikis  materialus  turtas  apskaitomas  taikant  tiesiogiai  proporcingą  (tiesinį)  nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą,  ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal
formulę:
N= (V1 – V2)/T, kur
N – metinė nusidėvėjimo suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;
T – naudingo tarnavimo laikas (metais).
Ilgalaikio  materialaus  turto  nusidėvėjimo  normatyvai  patvirtinti  VŠĮ  Mažeikių  ligoninės
direktoriaus 2009m. gruodžio 7d.  įsakymu Nr.V1-102 apskaitos politikoje. 
Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas: 
Medicinos įranga – 6 metai;
Apsaugos įranga – 6 metai;
Mašinos ir įrengimai – 10 metų.
Transporto priemonės:
lengvieji automobiliai – 6 metai;
specialus automobiliai – 4 metai.
Baldai ir biuro įranga:
baldai – 7 metai;
kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai;
kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 4 metai;
kita biuro įranga – 8 metai.
Kitas ilgalaikis materialus turtas – 6 metai;
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – ( nebaigtai statybai nusidėvėjimas neskaičiuojamas
nes pastatai savivaldybės nuosavybė) ;
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

8. Įstaigoje  Nematerialusis  turtas  apskaitomas  vadovaujantis  13-u  VSAFAS  ir  BAP.
Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine
verte.  Nematerialiojo  turto  likutinė  vertė –  suma,  apskaičiuojama  prie  nematerialiojo  turto
įsigijimo ar  pagaminimo savikainos  pridedant  arba  iš  jos  atimant  visas nematerialiojo  turto
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vertės  pokyčių  sumas  ir  atimant  sukauptą  amortizacijos  sumą.   Nematerialiojo  turto
amortizacija  skaičiuojama  taikant  tiesiogiai  proporcingą  (tiesinį)  amortizacijos  skaičiavimo
metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:
N= (V1 – V2)/T, kur
N – metinė amortizacijos suma;
V1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
V2 –  nematerialiojo  turto  likvidacinė  vertė  (likvidacinės  vertės  sąvoka  pateikta  12-ajame
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;
T – naudingo tarnavimo laikas metais.
 Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti VŠĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus
2009m. gruodžio 7d. įsakymu Nr.V1-102 apskaitos politikoje. 
Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas: 
Programinė įranga – 1 metai;
Kitas nematerialus turtas -2 metai.
Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

9. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS
nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant
į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius
įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. 

9.1 Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
9.1.1 palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras , sutartyse nustatant ,

kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;
9.1.2 likvidumo rizika, t. y.  rizika, kad Įstaiga negalės  laiku įvykdyti  finansinių įsipareigojimų

valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;
9.1.3 kredito  rizika,  t. y.  rizika,  kai  kita  sandorio  šalis  gali  tapti  nepajėgi  vykdyti  savo

įsipareigojimus,  ir dėl to Įstaiga galėtų patirtį nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras
bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

9.1.4  Įstaiga neturi sukaupusi valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

10. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir
BAP.  

11. Įstaigoje  atsargos  apskaitomos vadovaujantis  8-o  VSAFAS  nuostatomis  ir  BAP.  Atsargos  į

sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą.  Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal  nurašymo

aktus ir iškeliama į užbalansinę sąskaitą. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi

pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į

tai kiek medikamentų išduota iš vaistinės į skyrius ir kiek medikamentų ir medicinos priemonių
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sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės ir kanceliarinės  medžiagos nurašomos jas išdavus į

skyrius pagal nurašymo aktus.  

12. Įstaigoje  gautinas,  gautas  bei  panaudotas  finansavimas  apskaitomas  vadovaujantis  20-o

VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais

laikotarpiais,  kuriais  padaromos  sąnaudos,  kurioms  kompensuoti  buvo  skirtos  finansavimo

sumos.

13. Įstaigoje finansinė nuoma (lizingas)  apskaitomi vadovaujantis  19-o VSAFAS nuostatomis ir
BAP.

14. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal  segmentus,  kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
Prie  tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės  veiklos pajamos ir  sąnaudos (įskaitant
praėjusių laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo
sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės
veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos taip pat nepriskiriamas turtas ir
finansinis  turtas  su  kurių  naudojimu susijusios  pajamos  ir  sąnaudos  priskiriamos  prie  kitos
veiklos ir finansinės veiklos vykdymo.

15. Įstaigoje  Kitos  pajamos  apskaitomos  vadovaujantis  10-o  VSAFAS  nuostatomis  ir  BAP.
Pajamos  pripažįstamos  tą  ataskaitinį  laikotarpį,  kurį  yra  uždirbamos.  Pajamos  negali  būti
pripažintos,  jei  negalima  patikimai  įvertinti  sąnaudų.  Pagal  palyginimo  principą  pajamos  ir
sąnaudos,  susijusios  su  ta  pačia  ūkine  operacija  arba  įvykiu,  turi  būti  pripažintos  tą  patį
ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.
Visos įstaigos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

pagrindinės veiklos;
kitos veiklos;
finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės  veiklos  pajamomis  laikomos  pajamos,  gautos  vykdant  įstaigos  nuostatuose
nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostus nepriskiriama pagrindinei veiklai,
priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir užregistravus visas praėjusio laikotarpio operacijas visos
pajamų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. 

16. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Sąnaudos
pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y.
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos
apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras, išmokėjimo žiniaraščius, kitus dokumentus.
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Užregistravus  visas  pasibaigusių  ataskaitinių  laikotarpio  ūkines  operacijas  ir  ūkinius
įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos.

17. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
18. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

18.1 Su Šiaulių Teritorine ligonių kasa (SODRA).
19. Įstaigoje finansinę kontrolę atliekama vadovaujantis finansų vidaus kontrolės taisyklėmis.

III.AIŠKI�AMOJO RAŠTO PASTABOS

1. �ematerialusis turtas (toliau �T)
1.1  Informacija  apie  NT  balansinės  vertės  pagal  NT  grupes  pasikeitimą  per  ataskaitinį

laikotarpį. 
1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NP, pateikiamas  pagal  13-ojo VSAFAS „Nematerialus

turtas“ 1 priedas: 
1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar

pasigaminimo savikaina – 29 303,21Lt; 
1.2.2 NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – 0Lt; 
1.2.3 naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti:

1.2.3.1 Programinė įranga ir jos licencijos, balansinė vertė – 15 295,02Lt;
1.2.3.2 Kitas nematerialus turtas, balansinė vertė – 14 008,19Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)
2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą

per ataskaitinį laikotarpį. 
2.2 IMT,  kuris  yra   naudojamas  veikloje,  įsigijimo  ar  pasigaminimo  savikaina  –

13 636 758,96Lt, pateikiamas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas;
2.3 IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė – 798 967,04Lt; 
2.4 Įstaiga  pagal  finansinės  nuomos  (lizingo)  sutartis  įsigijo  IMT,  kurio  finansinės  nuomos

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs:
2.4.1 Mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 704 163,36Lt.

3.  Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos, trumpalaikės investicijos

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
3.2 Įstaiga turi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
3.3 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas, pateiktą 17-ojo

standarto 7 priede.
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3.4 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
3.5 Įstaiga turi per vienerius metus gautinos sumos – 2 642 763,14Lt:
  3.5.1.Gautinos finansavimo sumos – 2 417 633,17Lt;
  3.5.2.Kitos gautinos sumos – 225 129,97Lt.
3.6 Įstaigoje yra išankstinių apmokėjimų tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo

sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 94 579,42Lt, pateikiamas pagal 6-ojo VSAFAS
„Finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą“ 6 priedą;

3.7 Įstaiga turi ataskaitiniam laikotarpiui pinigų ir pinigų ekvivalentų – 2 338 301,35Lt,
pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą.

3.8 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.
3.9 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  12 priede.
    

4. „Atsargos“:

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes yra – 487 069,35Lt, pateikiama
pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas. 

4.2 Ataskaitinių laikotarpių atsargų vertė sumažinta nebuvo.

5. Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
per ataskaitinį laikotarpį sumoje – 13 898 644,14Lt, pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4-5 priede. 

6. �uoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

6.1 Informacija apie finansinės nuomos (lizingas) būdu naudojamą turtą:
6.1.1 turto, naudojamo pagal finansinės nuomos ( lizingas ) sutartis – 390 570,54Lt,

pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9
priedas ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 10 ir 13
prieduose;

6.1.2 finansinės nuomos ( lizingas ) ilgalaikių įsipareigojimų suma ir šių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis. 

7. Grynasis turtas

7.1 Įstaiga finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Kiti rezervai“ apskaito šiuos rezervus, kurie
yra skirti teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti:
7.1.1 Rezervas ( dalininkų kapitalas);
7.1.2 Sukauptas perviršis ar deficitas.

7.2 Ataskaitinio laikotarpio  dalininkų kapitalas sudarė - 3 671 816,47Lt.
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7.3 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė – 1 065 960,08Lt (pelnas).
7.4 Einamojo  laikotarpio pelnas ar deficitas sudarė – 266 310,86Lt (pelnas), pateikiama pagal 4-

ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas.
 

8. Kitos pagrindinės veiklos pajamos 

8.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas
medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. 

8.2 Per 2011 metų ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė –
20 715 053,94Lt, pateikiama 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede: 
8.2.1 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, per 2011 metus, kurias apmoka Šiaulių,

Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio teritorinės ligonių kasos – 20 276 620,28Lt;
8.2.2 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka  įvairūs fiziniai ir juridiniai

asmenys – 423 600,73Lt;
8.2.3 pajamos gautos kaip pelno dalis pagal jungtinės veiklos sutartį – 9572,00Lt;
8.2.4 pajamos iš banko palūkanų – 5 260,93Lt.

8.3 Įstaiga per  ataskaitinį   laikotarpį  nesuteikė  viršsutartinių  paslaugų,  viršijančių  teritorinės
ligonių kasos  sutartį.

9. Segmentai

9.1 Pateikiama šio ataskaitinio ir paėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal:
     9.1.1. 25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas;

    9.1.2. 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas.

10. Finansinės būklės ataskaita

Vadovaujantis  informacijos  reikšmingumo  kriterijumi,  detalizuojame  šias  finansinės
būklės ataskaitoje pateiktas sumas, pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas. 

11. Veiklos rezultatų ataskaita
11.1 Vadovaujantis  informacijos  reikšmingumo  kriterijumi,  detalizuojame  šias  veiklos

rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas pagal 3-iojo VSAFAS  Nr.2 priedas:
11.1.1 Ataskaitiniu  laikotarpiu vadovaujantis  VSAFAS  nuostatomis  į  sąnaudas  buvo

nurašytas menkavertis inventorius skyriuose  į užbalansinę sąskaitą.
Grynasis pelnas geriausiai atspindi viešosios įstaigos veiklos efektyvumą iš ekonominės

pusės,  nes  rinkos  sąlygomis  be  pelno  negalimas  medicininių  paslaugų  kokybės  ir
prieinamumo gerinimas.

Finansinis  rezultatas  priklauso  nuo  suteiktų  paslaugų  kiekio,  struktūros,  kokybės  ir
prieinamumo, teikiamų paslaugų savikainos.
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ĮSTAIGOS PEL�O DI�AMI�Ė A�ALIZĖ

Pelno dydis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tūkst. Lt 434 241 347 535 687 379 266
Koeficientas 1 0,55 0,80 1,2 1,6 0,87 0,61
Procentais 100 55 80 120 160 87 61
Pasikeitimas 100 -45 -20 +20 +60 -13 -39

1 lentelė. VŠĮ Mažeikių ligoninės pelno dinaminė analizė

Apskaičiavus bazinių metų (2005m.) pelną galime jį palyginti su ataskaitinio laikotarpio pelnu
ir matyti įstaigos pelno dinamiką. Pelno pasikeitimai apskaičiuoti koeficientais, procentais ir
procentų pasikeitimais, 1 lentelėje. 

Trumpai apžvelkime rodiklius:
1. Mokumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/įsipareigojimai 
2,19 = 5 553 141,26/2 533 337,64
parodo įstaigos mokumo koeficientą ir  galimybes padengti visus įsipareigojimus. Kuo rodiklis
aukštesnis tuo geresnė įstaigos padėtis.

2. Kritinio mokumo koeficientas = Debitoriniai įsiskolinimai + Trumpalaikės investicijos +
pinigai/ įsipareigojimai
1,97 = 2 642 763,14+2 338 301,35/2 533 337,64
kritinio mokumo koeficientas parodo įstaigos galimybes neatidėliotinai padengti visus įsipareigojimus.
Kuo rodiklis aukštesnis tuo geresnė įstaigos padėtis.

3. Grynojo turto koeficientas = Grynasis turtas/Įsipareigojimai
 1,97 = 5 004 087,41/2 533 337,64
grynojo turto koeficientas parodo įstaigos turto nuosavybės sudėtį. Kuo rodiklis aukštesnis tuo įstaigos
padėtis patikimesnė.

12. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

12.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.
12.2  Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo. 

13. Sąnaudos

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos
vadovaujantis VSAFAS ir BAP.
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13.2 Ataskaitiniu laikotarpiu viso sąnaudų – 20 448 743,08Lt (pridedama forma Nr.11-AL
patvirtinta VLK prie SAM):
13.2.1 darbo  užmokesčio  ir  socialinio  draudimo  sąnaudos  etatų  sąraše  nurodytiems

darbuotojams  sudaro  –  15 203 229,00Lt,  pridedama  pagrindinės  veiklos  sąnaudų
pastabos 1;

13.2.2 Medikamentų sąnaudos sudarė –648 759,00 Lt;
13.2.3 Medicinos priemonių sąnaudos sudarė –1 730 198,00Lt;
13.2.4 Pacientų transportavimas – 109 761,00Lt;
13.2.5 Maitinimas – 672 419,00Lt;
13.2.6 Komunaliniai patarnavimai – 641 098,00Lt;
13.2.7 Einamasis remontas – 56 757,00Lt;
13.2.8 Civilinės atsakomybės draudimas – 44 000,00Lt;
13.2.9 Kitos išlaidos – 1 342 522,08Lt.  

14. Sandoriai užsienio valiuta

14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga neturėjo sandorių su užsienio valiuta.

15. Turto nuvertėjimas

15.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo
apskaityta nebuvo.  

15.2 Ataskaitiniu  laikotarpiu  nematerialiajam  turtui  ir  ilgalaikiam  materialiajam  turtui
nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo. 

15.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.  

16. Su darbo santykiais susijusios išmokos

16.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius
474 darbuotojai.

Direktorius Albinas Lidžius
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