VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ LIGONINö
Įmon÷s kodas 190570182,Vilniaus g.115 ,Biržai
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2011 metų I-ojo ketvirčio
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011-05-26 Nr.SD-361
I. BENDROJI DALIS
Viešoji Įstaiga Biržų ligonin÷ (toliau - Įstaiga) yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga.
Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas gauna iš Privalomojo sveikatos draudimo fodo
l÷šų.
Adresas: Vilniaus g. 115,Biržai, Lietuvos Respublika.
Steig÷ja yra Biržų rajono taryba.
Pagrindin÷ veikla sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Įstaiga yra atskiras juridinis
vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke. Sudaro ir teikia
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų I –ojo ketvirčio paskutin÷s dienos
duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 246.
.

II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansin÷s ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus (toliau– VSAFAS).
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą vyr.gydytojo įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin÷s apskaitos ir verslo valdymo sistema
,,Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstyb÷s funkciją;
2) programą;
3) l÷šų šaltinį;
4) valstyb÷s biudžeto išlaidų ir pajamų ekonomin÷s klasifikacijos straipsnį;
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenyb÷s prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

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. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansin÷se ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą amortizaciją ir
nuvert÷jimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert÷ yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacin÷ vert÷ – 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vert÷s patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvert÷jimas (jei jis yra).
Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vert÷s negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
kultūros ir kitas vertybes, finansin÷se ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą
nusid÷v÷jimą ir nuvert÷jimą, jei jis yra. Likvidacin÷ vert÷ – 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vert÷s patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusid÷v÷jimas bei nuvert÷jimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taik÷ tikrosios vert÷s metodą. Jei tikrosios vert÷s negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos) normatyvus.

Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina .
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
Įstaiga taiko FIFO įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterin÷je apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansin÷se sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
V÷liau ilgalaik÷s gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, at÷mus
nuvert÷jimo nuostolius, o trumpalaik÷s gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,
at÷mus nuvert÷jimo nuostolius.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
V÷liau šie įsipareigojimai įvertinami:
a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atid÷jiniai
Atid÷jiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai d÷l įvykio praeityje
Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižad÷jimą, ir tik÷tina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne
visos šios sąlygos, atid÷jiniai n÷ra pripažįstami.
Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tik÷tina, jog Įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos
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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonomin÷s naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Įstaiga kas m÷nesį pagal paskutin÷s m÷nesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mok÷ti už
kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mok÷ti už
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus –
gruodžio 31 d.

Turto nuvert÷jimas
Nuostoliai d÷l turto nuvert÷jimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvert÷jimo požymius.
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvert÷jimo požymių. Jeigu yra
vidinių ar išorinių nuvert÷jimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vert÷, kuri palyginama su
turto balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvert÷jimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusid÷v÷jimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nud÷vimoji (amortizuojamoji) vert÷ po nuvert÷jimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvert÷jimo suma nud÷vima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusid÷v÷jimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Įstaigos finansinę pad÷tį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansin÷ms ataskaitoms, yra parodomi finansin÷s
būkl÷s, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos
n÷ra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pvz. d÷l draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka, su Panev÷žio TLK atskaitymų soc.draudimo įmokoms, su VŠĮ „Kretingos maistas“už
komunalines paslaugas). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų
finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos

finansin÷s būkl÷s, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar d÷l jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansin÷se ataskaitose
parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada
būtų buvusi naudojama, tod÷l pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkin÷ms operacijoms ir
ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo
Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkyb÷s, kuriomis
buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje
buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik
finansin÷s būkl÷s ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pasteb÷tos apskaitos klaidos, padarytos pra÷jusių
ataskaitinių laikotarpių finansin÷se ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertin÷
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertin÷mis išraiškomis yra
didesn÷ nei 0,05 procento per pra÷jusius finansinius metus gautų pajamų sumų vert÷s.

III. PASTABOS
Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto
nepirko ir nenuraš÷.
2011 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
nematerialiojo turto n÷ra.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio
materialaus turto įsigijo iš Europos Sąjungos l÷šų už 1006674,00Lt , iš įmon÷s l÷šų už 31247,61Lt
ir nuraš÷ ilgalaikio turto už 9683 Lt.
2011 m. kovo 31 d. visiškai nud÷v÷to, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 780937 Lt, iš jų:
Medicinin÷ įranga
–
736545 Lt;
Baldai
–
5100 Lt;
Kompiuterin÷ įranga
–
10724 Lt;
Ūkinis inventorius
–
28568 Lt;
.
Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pagal atsargų grupes ;
Atsargų likutis 2011-03-31.
513701 Lt

iš jų:
Vaistai ir medicinos priemon÷s 438667Lt;
Ūkin÷s medžiagos
19283Lt;
Kuras
612Lt;
Maisto produktai
89 Lt;
Mažavertis inventorius sand÷lyje 55050 Lt.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmok÷jimai Lt. Informacija apie išankstinius apmok÷jimus
ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Pašto ženklai
Draudimas pacientų žalai atlyginti
Spaudos prenumerata
IŠ VISO:

Paskutin÷ ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)
281
5417
2096
7794

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 1076612 Lt. Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta lentel÷je :
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mok÷tojo pavadinimas
Panev÷žio TLK
Vilniaus TLK
Kauno TLK
Šiaulių TLK
Tiek÷jai už paslaugas
IŠ VISO:

Paskutin÷ ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)
1065312,00
978,00
2493,00
288,00
7541,00
1076612,00

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1223045 Lt. Informacija apie pinigus ir
pinigų ekvivalentus :
2011 m. kovo 31 d. Įstaigos banko sąskaitose likutis 1219667 Lt, grynųjų pinigų likutis
kasoje 3377 Lt.
Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis 2011m.kovo 31d. 428132 Lt. Informacija apie
finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8
priede.
Finansavimo sumų likučiai pateikti 9 priede.

Pastaba Nr. 8. Tiek÷jams mok÷tinos sumos 1319409Lt: iš jų už medicininę įrangą iš
ES l÷šų 1006674 Lt, remonto darbus iš ES l÷šų 25983 Lt, už vaistus ir medicinos priemones123959
Lt, už komunalines paslaugas 59309Lt, už maitinimą ir skalbimą Lt, už kitas paslaugas 103484
Lt.
.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
Eil.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Suma (Lt)
Nr.
1.
Mok÷tinas darbo užmokestis
296361
2.
Mok÷tinos socialinio draudimo įmokos (9 %)
38229
3.
Mok÷tinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (30,98
130770
%)
4.
Mok÷tinas gyventojų pajamų mokestis
46885
5.
Mok÷tinos sumos pagal vykdomuosius raštus
252
6.
Mok÷tinos sumos gydytojų sąjungos mokesčio
1132
7.
Mok÷tinos įmokos garantiniam fondui
401
IŠ VISO :
514030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastaba Nr. 10. Sukauptos mok÷tinos sumos (10 priedas):
Eil.
Nr.
1.
2.

Sukauptos mok÷tinos sumos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio
sąnaudos
IŠ VISO:

Suma (Lt)

draudimo

įmokų

330653
102436

433089

Pastaba Nr. 11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše
nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta Lt darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudų:
Eil.
Nr.
1.
2.

Sąnaudos

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Sąnaudos

Suma (Lt)

Darbo užmokesčio
1268997
Socialinio draudimo sąnaudos
394847
IŠ VISO :
1663844
Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Šildymo
Elektros energijos
Vandentiekio ir kanalizacijos
Ryšių paslaugų
Atliekų tvarkymo
IŠ VISO:

Suma (Lt)
111481
38016
13022
4678
4843
172040

Vyriausiasis gydytojas

Nikolajus

Jeloza

