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BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė pagal
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos iš Kauno miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne
pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas,apmokamas iš PSDF
biudžeto lėšų pagal sutartis su užsakovais.Taip pat įstaiga teikia ir mokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas ,už kurias moka patys paslaugos gavėjai.
Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos
priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip
pat įstatais.
Ligoninė yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Ligoninės buveinės adresas
Raudonojo Kryžiaus g. – 1, LT-45379 Kaunas. Ligoninė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal
savo prievoles atsako savo turtu. Ligoninės ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Ligoninės
veikla neterminuota. Ligoninės identifikavimo numeris 135082150. Įregistruota 1997 m. gruodžio
mėn. 23 d.
Pagrindinis ligoninės veiklos tikslas – teikti kvalifikuotas stacionarines slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugas.
Ataskaitiniu laikotarpiu už ligoninės veiklą buvo atsakingi: direktorė Stanislava
Jancevičienė ir vyr.finansininkė Kristina Petrauskienė.
Ligoninėje ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 115 darbuotojų, iš jų 7 gydytojai, kiti
specialistai su aukštuoju išsilavinimu -9, slaugytojų -22, kiti darbuotojai su specialiu viduriniu
išsilavinimu -7, kito personalo -70.
Ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
Ligoninės finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2014 biudžetinius metus.
Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę ligoninės veiklą nėra.
Ligoninė rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – litais ir centais.
Ligoninė užbaigė investicinį projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės
gerinimas Kauno miesto savivaldybėje“, kuris pradėtas 2011m. Projektas finansuojamas iš ES
struktūrinio fondo lėšų ir Valstybės biudžeto lėšų. Šiais metais buvo įsigyta medicininė įranga.
APSKAITOS POLITIKA
Ligoninė taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau –
VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, ligoninė vadovaujasi
bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio

pateikimas“. Apskaitos politiką apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas,
ligoninė vadovaujasi VSAFAS. Ligoninės apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir
finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginamumo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą
principu.
Ligoninė sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi pinigų, subjekto,
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato apskaitos principais.
Ligoninės apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
Ligoninės apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami
pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti,
sandorį sudaryti leidžia veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose.

MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialus
turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina.
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto
sąskaitose.
Viso ligoninės nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse
ataskaitose yra rodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis
yra, suma.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi nuliui.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros
viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

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.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes,
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo,
jei jis yra, sumą.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius materialiojo turto
nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
spalio 1 d. įsakymu Nr. V-831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių
normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.
Likvidacinė vertė lygi 1 litui. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina,
sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
ligoninė taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine 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, ligoninė įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai ligoninė įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ajį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo „Finansavimo sumos“ VSAFAS
nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – ligononės iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti ligoninės nuostatuose nustatytiems
tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir ligoninės gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti
ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį
atlygį įsigytą 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 patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos
įsipareigojimui atsirasti, ir ligoninė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai
įvykiai“, 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir
24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatas.
Finansinius įsipareigojimus ligoninė pripažįsta įsigijimo savikaina.
Ligoninės apskaitoje įsipareigojimai pagal trukmę grupuojami į:
ilgalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos;
trumpalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos.
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo
aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
Pagal sudarytas išankstines turto įsigijimo ar ilgalaikes paslaugų gavimo sutartis
įsipareigojimas neregistruojamas, bet ketvirčio pabaigoje registruojamos sukauptos sąnaudos ir
sukaupti įsipareigojimai, jei paslaugos jau gautos, bet sąskaita faktūra dėl jų apmokėjimo dar
negauta.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
ligoninė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne
visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos
Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Suteiktų paslaugų ir pajamų įmokų pajamos
pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
nuostatomis.
Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo
VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba
įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.
Pajamomis laikomas tik ligoninės gaunamos ekonominės naudos padidėjimas.
Pajamos įvertinamos ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos tikrąja verte.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog ligoninė gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Sąnaudos
Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais
reikalavimais.
Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos kaupimo ir palyginimo principais tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. 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 ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose
nurodytas veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms įstaigos funkcijoms.
Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri pagal nuostatus nepriskirta pagrindinėms įstaigos
funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų, pavyzdžiui, nuostoliai iš ilgalaikio
materialiojo turto perleidimo, parduotų atsargų savikaina ar kitos sąnaudos, susiję su nepagrindinės
veiklos pajamų uždirbimu.
Turto nuvertėjimas
Kiekvienų finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją, arba esant poreikiui
nustatoma, ar yra požymių, kad ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs.
Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri
palyginama su turto balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių
užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną
yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose
taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
ligoninės finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra laikomi koreguojančiais
įvykiais ir atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi
finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte,
kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka).
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.

Informacijos apie segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25ajame VSAFAS „Segmentai“.
Ligoninė tvarko apskaitą pagal šį segmentą – Sveikatos apsauga.

Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.
Ligoninė pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia ligoninės
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y.
nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos
politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčiai keičiami vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę,
kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik
finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytomis taisyklėmis.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška
individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė
nei 0,2 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose.

PASTABOS
1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialaus turto apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos
dalyje.Ligoninės veikloje naudojamo nematerialaus turto likutinė vertė 0,00 Lt.Nematerialaus turto
balansinės vertės pasikeitimas pagal grupes per 2014m.pateiktas 1 priede „Nematerialus turtas“

2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos
dalyje.
Ligoninėje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo
laikas:
Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Naudingo tarnavimo laikas metais
pavadinimas
Mašinos ir įrenginiai (t.sk. med.įranga ir kt.IMT turtas)
6
Transporto priemonės
6
Baldai
7
Kitas IMT (esminis pagerinimas gydomo korpuso) ES ir VB
20
Kitas IMT (esminis pagerinimas maisto sandėlio)
15
Kito IMT (esminio pagerinimo - gydomo korpuso) naudojamo pagal panaudos sutartį nusidėvėjimo normatyvas 20 metų pritaikytas remiantis turto ekonominiu naudingo tarnavimo
laikotarpiu numatytu investiciniame projekte.
Kito IMT (esminio pagerinimo - maisto sandėlio) naudojamo pagal panaudos sutartį –
nusidėvėjimo normatyvas 15 metų pritaikytas remiantis 12 VSAFAS 39 punktu – nudėvėti per
likusį nuomos laikotarpį.
Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2014m.gruodžio 31d.
Ilgalaikis
materialusis turtas

Likutine
verte
Lt

Mašinos ir įrenginiai

954.949 nėra
107.910 nėra

Transporto
priemonės
Baldai
Kitas IMT (ES)
(esminis pagerin.
gydomo.korpuso)
Kitas IMT (VB)
(esminis pagerin.
gydomo korpuso)
Kitas IMT
(esminis pagerin.
maisto sandėlio)
Iš viso:

Materialiojo turto
įsigyto pagal
finansinės
nuomos (lizingo)
sutartis, kurio
finansinės
nuomos (lizingo)
sutarties
laikotarpis nėra
pasibaigęs

kurio kontrolę riboja sutartys
ar teisės aktai, likutinė vertė

užstatyto kaip
įsipareigojimų
įvykdymo
garantija,
likutinė vertė

nėra
nėra

nėra
nėra

50.717
2.422.500

nėra
nėra

nėra
nėra

nėra
nėra

427.500

nėra

nėra

nėra

1.855.136

nėra

nėra

nėra

5.818.712

nėra

nėra

nėra

Ligoninės materialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.
Ligoninė neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamų ar nekilnojamų
kultūros vertybių grupių.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje ligoninė neturi.
Ligoninė 2014 metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 686.326 Lt
Iš PSDF lėšų už 631.096 Lt
Iš jų : medicininės įrangos už 128.647 Lt
Baldų už 6.865 Lt,
Kito IMT už 26.284 Lt
Kito IMT (esminis pagerinimas maisto sandėlio ) už 412.400 Lt
Transporto priemonės už 56.900 Lt
Ligoninė gavo paramos IMT medicininės įrangos už 4.100 Lt
Iš ES ir VB lėšų įsigyta medicininė įranga už 51.130 Lt
Materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas per 2013 m. pateiktas 2 priede
„Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir
pinigų ekvivalentai, trumpalaikiai įsipareigojimai
3.1. Atsargų apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje.Ligoninė
trečiūjų asmenų laikomų atsargų neturi.Materialaus ir biologinio turto ,kuris buvo skirtas parduoti
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.Apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ir sumažintos atsargų vertės
atkūrimas užregistruotas nebuvo. Atsargų balansinės vertės pasikeitimas pagal atsargų grupes per
2014m. pateiktas 3 priede „Atsargos“
3.2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 4priede „Išankstiniai apmokėjimai“
3.3. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 5 priede „Gautinos sumos“
3.4. Informacija apie įstaigoje turimus pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 6 priede
„Pinigai ir pinigų ekvivalentai“
3.5.
Pinigai bankų sąskaitose sudaro:
Straipsnis
Suma
Pastabos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš
1.007.517
PSDF lėšos, pavedimų
kitų šaltinių
lėšos.

3.6. Informacija apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną pateikiama 7 priede „Trumpalaikės mokėtinos sumos“
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9):
Tiekėjams mokėtinos sumos
Už paslaugas per 2014 m.gruodžio mėn.

Suma (Lt)
35.837

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro (II.10):
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Suma (Lt)
Mokėtinos darbdavio soc.draudimo įmokos 30,98%
117.741
Mokėtinos darbuotojo soc.draudimo įmokos 9%
37.390
Iš viso:
155.131
	
  	
  	
  Šių	
  įsipareigojimų	
  suma	
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  Sukauptas	
  mokėtinas	
  sumas	
  sudaro	
  (II.11):	
  
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos (Valstybinio socialinio
draudimo įmokos)
Iš viso:

Suma (Lt)
270.661
83.851
354.512

4. Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį
laikotarpį pateikiama 8 priede „Finansavimo sumos“
Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama 9 priede „Finansavimo sumos“
5. Grynasis turtas
Informacija apie ligoninės grynojo turto pokyčius pateikiama „Grynojo turto pokyčių
ataskaitoje“
2014 metais dalininkų kapitalas sudarė 65120 Lt,kuris buvo suformuotas iš trumpalaikio
turto,steigiant viešąją įstaigą 1997m.
Einamųjų metų perviršis 197.556 Lt.
Sukauptas grynasis veiklos rezultatas 2014 12 31 dienai - perviršis 3.257.953 Lt
	
  	
  	
  	
  

6. Pagrindinės veiklos pajamos
Pajamų apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje.
Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 6.226.947 Lt. Iš jų:
Pajamų už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė
ligonių kasa įstaiga uždirbo 6.087.667 Lt
Pajamų už paslaugas , kurias apmoka Kauno soc.reik.skyrius 3.064 Lt
Pajamų už suteiktas slaugos paslaugas, kurias apmoka fiziniai asmenys įstaiga uždirbo 136.216 Lt
Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikiama 10 priede „Pagrindinės veiklos kitos
pajamos“
Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 11 priede „Kitos veiklos pajamos
ir sąnaudos“
Turto ir paslaugų pajamų,gautų iš mainų sandorių nėra.
7. Veiklos segmentai
Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 12 ir 13 priede „Informacija pagal segmentus“
Ligoninė tvarko apskaitą pagal segmentą – Sveikatos apsauga.
8. Finansinės būklės ataskaita
8.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijais detalizuojame šias finansinės būklės
ataskaitoje pateiktas sumas:
8.1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė 5.818.712 Lt

8.1.2. Atsargų likutis 53.639 Lt
8.1.3. Įstaigoje gautina suma už paslaugas 467.371 Lt.
8.1.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai 545.480 Lt,
8.1.5.

iš jų :

tiekėjams mokėtina suma 35.837 lt (už 2014m.gruodžio mėn.paslaugas)

8.1.6. Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai 155.131 Lt , tai Socialinio draudimo įmokos ,
kurios bus užskaitytos 2015 m. sausio mėn.
8.1.7. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 354.512 Lt, tai yra sukauptos darbuotojų
nepanaudotos atostogos ir socialinis draudimas.

9. Veiklos rezultatų ataskaita
9.1.

Pajamų apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje.
Informacija pateikiama „Veiklos rezultatų ataskaitoje“
9.1.1. Pagrindinės veiklos pajamos 6.552.503 Lt
9.2. Sąnaudos , patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėje atskaitomybėje, pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
9.2.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos 6.355.855 Lt
9.3. Įstaigos grynasis perviršis 2014 metais 197.556 Lt
10. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Sąnaudų apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje. Detaliau
kiekviena sąnaudų rūšis pateikiama „Veiklos rezultatų ataskaitoje“.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Darbo santykių rūšis
Darbo užmokesčio
Socialinio draudimo
Darbuotojų
sąnaudos
sąnaudos
skaičius (vnt.)
Etatų sąraše nurodyti
3.072.226
949.074
115
darbuotojai
Įstaigoje veiklos rezultatų ataskaitoje veiklos sąnaudas parodomos pagal jų pobūdį.
11. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai pateikiami tiesioginiu būdu, kai duomenys apie pinigų
įplaukas ir išmokas gali būti gaunami:
iš apskaitos registrų, tai yra pagal pinigų ir pinigų ekvivalentų kitimą sąskaitose.
Duomenys apie pinigų įplaukas ir išmokas rodomi kartu su pridėtinės vertės mokesčiu.
Ligoninės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos, tai gautos įplaukos už
paslaugas. Išmokos, tai mokėtinos sumos darbuotojams, bei tiekėjams mokėtinos sumos.
Investicinės veiklos pinigų srautai, tai už nematerialųjį, materialųjį turtą tiekėjams sumokėtos
sumos.
Informacija apie ligoninės pagrindinės veiklos srautus pateikiama „Pinigų srautų ataskaitoje“.

12. Turtas pagal panaudos sutartį
Ligoninėje gautas pagal panaudos sutartį turtas apskaitomas panaudos davėjų.
Gautas pagal panaudos sutartį turtas:
Turto grupė
Turto pirminė vertė (Lt)
Panaudos laikotarpis
Kauno
miesto savivaldybės sprendimu
Pastatai
1.059.552

2010m.spalio 14d. Nr.T-587 perduota 20 metų.

Kitas IMT
Trumpalaikis turtas
Iš viso:

6.903
2.742
1.069.197

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
2014m. apskaitos politika nebuvo keičiama. Apskaitos politika atitinka VSAFAS nuostatas.
Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai
Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos ligoninės veiklai nebuvo.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Ligoninė neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2014 m. gruodžio 31 d. neturi.

Per laikotarpį iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu
gali turėti įtakos Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės veiklai, nebuvo.

PRIDEDAMA: keturiolika(13) priedų, 15 lapų.
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