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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL

2019

M.

birželio 30

D. DUOMENIS

Nr.

2

(Sudarymo data)

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

(Programa)

Pastabos Paskutinė ataskaitinio
Nr.
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

396.485.754,57
164.890,19

366.984.186,48
192.953,21

147.378,30
17.511,89

174.219,54
18.733,67

2

382.663.808,90

353.192.175,98

3

262.256.089,49
7.911.205,60
57.649.752,38
39.142.400,13
7.657.808,60

247.149.854,09
8.271.172,95
34.084.914,38
42.981.489,61
8.438.467,04

4

1.305.763,72
252.705,32
6.488.083,66
13.657.055,48

1.407.423,74
308.268,40
10.550.585,77
13.599.057,29

5

19.942.729,62
7.269,13

6.585.711,33
8.117,13

5

7.269,13

8.117,13

6
7

5.858.018,07
12.923.945,95

1.041.944,36
3.535.361,17

8
9
10

97.502,37
67.846,33
12.739.752,93
18.844,32

46.443,32
3.207.338,68
281.579,17

11

13
14

1.153.496,47
416.428.484,19
338.802.889,35
267.606.076,14
377.723,17
59.572.375,27
11.246.714,77
13.127.844,53
305.191,95

2.000.288,67
373.569.897,81
324.717.234,68
264.374.384,21
377.723,17
48.552.013,05
11.413.114,25
3.633.031,31
305.191,95

14
15

305.191,95
12.822.652,58

305.191,95
3.327.839,36

16

111.465,95

265.917,15

1

12

Pastabos Paskutinė ataskaitinio
Nr.
laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES:

17

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

9.777.767,68

945.973,71

64,33
64,33

37.751,26
37.751,26

2.643,66
18
19
20
21
22

222.841,92
391.825,83
2.291.349,79
24.693,42
64.497.750,31

23.133,04
49.940,32
1.996.603,76
8.520,12
45.219.631,82

3

49.095.168,71
49.095.168,71

29.705.673,55
29.705.673,55

99.761,35
15.302.820,25
-113.010,67
15.415.830,92

98.127,35
15.415.830,92
5.919.113,38
9.496.717,54

416.428.484,19

373.569.897,81

31

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
_______________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
_______________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS
Nr.

2

(Sudarymo data)

Eil. Nr.

(Programa)

Pastabos
Nr.

Straipsniai

A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.

NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO
ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

24
26

25

23

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis
148.079.120,42
148.079.120,42
143.862.846,60

273.408.988,67
273.408.988,67
272.216.878,57

4.019.603,79
196.670,03

1.015.413,48
176.696,62

0,00

0,00

-148.556.692,43
-2.457.906,01
-7.026.636,41
-118.576,21
-102.353,24
-15.121,84
-2.365,59
-4.659,81
-60,72
-16.067,39
-133.238.861,96

-273.749.120,24
-2.360.904,40
-6.582.226,38
-126.118,19
-90.724,61
-19.029,59
-4.673,56
-8.528,84
-60.167,04
-21.716,67
-263.025.634,36

-71.571,10
-4.735.066,81
-555.445,36
-211.999,98
-477.572,01
364.284,27
367.758,88
-3.474,61

30

282,77

-75.178,68
-946.615,96
-219.720,88
-207.881,08
-340.131,57
303.266,35
316.478,67
-12.317,39
-894,93
-2.912.452,67

31

-113.004,97

-2.949.317,89

32

1.634,00
-111.370,97

16.527,00
-2.932.790,89

27
29
28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija,
ministerija, įstaiga) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką,
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų numatytais atvejais – ją
įgyvendina sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse.
Sveikatos apsaugos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, įstaigos kodas – 188603472.
Sveikatos apsaugos ministerijos buveinės adresas Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius.
Telefonas (8 5) 266 1400, elektroninio pašto adresas ministerija@sam.lt, interneto tinklalapis
http://sam.lrv.lt .
Sveikatos apsaugos ministerijos savininkė yra valstybė. Sveikatos apsaugos ministerijos
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja Sveikatos
apsaugos ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus,
priima sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
Sveikatos apsaugos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas sveikatos
apsaugos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką sveikatos apsaugos
srityje.
Sveikatos apsaugos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir
antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės
aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir kitais teisės aktais.
Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas, jos nenumatoma likviduoti.
Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerijoje nevyko reorganizacijos.
Pažymėtina, kad įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo
centralizuotai“, ministerijos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos yra
perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Pagal 2018 m. birželio 29 d. sudarytą buhalterinės
apskaitos organizavimo sutartį Nr. CFAS-94/S-97 Sveikatos apsaugos ministerijos buhalterinę
apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.
Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerijoje nevyko reorganizacijos.
Sveikatos apsaugos ministerijoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 199 darbuotojai.
Kitų svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę ministerijos veiklą, nėra.
2. Informacijos pateikimas tarpinėse finansinėse ataskaitose
Teikiamas Sveikatos apsaugos ministerijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį
nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.
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Teikiamose finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurais ir
centais.
Sveikatos apsaugos ministerijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal 2019 m.
birželio 30 d. duomenis parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.
3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Sveikatos apsaugos ministerija yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis
žemesniojo lygio finansines ataskaitas.
Sveikatos apsaugos ministerija yra atsakinga už kontroliuojamų biudžetinių įstaigų ir
kontroliuojamų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimą.
Pažymėtina, kad visų Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų biudžetinių įstaigų
buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų
centras, o visų kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių buhalterinę apskaitą tvarko pačios
įstaigos.
Pateikiame informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamus,
asocijuotuosius ir kitus subjektus pagal 6-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų
subjektų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (pagal 6-ojo VSAFAS 2 priedą):

Eil.
Nr.

Subjekto tipas

Subjektų skaičius
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(2019-06-30)
18

Subjektų skaičius
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(2018-12-31)
18

1.

Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

2.

Kontroliuojamos viešosios įstaigos,
priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
Kontroliuojamos viešosios įstaigos,
nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
Valstybės ir savivaldybių įmonės

17

17

-

-

-

-

1

1

6.

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės
Asocijuotieji subjektai

-

-

7.

Administruojami išteklių fondai

-

-

8.

Administruojami mokesčių fondai

-

-

3.
4.
5.

Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų subjektų grupėje nuo ataskaitinio laikotarpio
pradžios pokyčių nebuvo.
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Informacija apie ataskaitinio laikotarpio Sveikatos apsaugos ministerijos valdomo finansinio
turto (dalininko įnašų, akcijų, nuosavybės metodo įtakos, ilgalaikių gautinų sumų ir pan.) balansinės
vertės pokyčius pateikta aiškinamojo rašto dalyje „Ilgalaikis finansinis turtas“ (žr. Pastabą Nr. 4).
II.

APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, tvarkydamas Sveikatos apsaugos ministerijos
buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais viešojo
sektoriaus subjektų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Perėjus prie Sveikatos apsaugos ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai,
apskaitos politika iš esmės nesikeitė. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras ataskaitiniu laikotarpiu
taikė apskaitos politiką, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu
Nr. V-489 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Sveikatos apsaugos ministerijos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinyje.
III.

PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Sveikatos apsaugos ministerijos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį
sudaro programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto
grupėje taip pat apskaitomi nebaigti projektai.
Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerijos nematerialiojo turto balansinė vertė
sumažėjo nuo 192.953,21 Eur laikotarpio pradžioje iki 164.890,19 Eur laikotarpio pabaigoje. Balansinės
vertės pasikeitimui turėjo įtakos tik apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto
amortizacijos suma 28.063,02 Eur.
Sveikatos apsaugos ministerija turi nenaudojamo veikloje nematerialiojo turto. Nenaudojamu
yra pripažintas turto vienetas, apskaitomas nebaigtų projektų grupėje (nebaigto NESS-2 projekto
dokumentacija ir programinės įrangos diegimo failai), turintis nuvertėjimo požymių. Sprendimas dėl
minėto nebaigto projekto nuvertėjimo priimtas 2017 m. Nuvertėjusio ir nenaudojamo veikloje turto
vieneto įsigijimo savikaina sudaro 885.742,97 Eur, 100 proc. nuvertėjimo suma – 885.742,97 Eur.
Sveikatos apsaugos ministerija turi visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje,
nematerialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. sudarė 2.478.431,63 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį ministerijoje nebuvo nematerialiojo turto nuvertėjimo ar
pergrupavimo operacijų.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas
Sveikatos apsaugos ministerijos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį
sudaro gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamosios kultūros
vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis
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materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupėje taip pat yra apskaitoma nebaigta statyba,
esminio pagerinimo darbai ir išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą.
Pastaba Nr. 3. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įtrauktų į apskaitą, tikroji vertė paskutinį
kartą buvo patikslinta, sudarant Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 metų metines finansines
ataskaitas. Sveikatos apsaugos ministerija įvertino patikėjimo teise valdomas nekilnojamąsias kultūros
vertybes (kultūros paveldo statinius) tikrąja verte pagal 2018 m. gruodžio 31 d. draudžiamąją vertę.
Nustatytas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas pagal 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenis buvo įtrauktas į apskaitą, atitinkamai pakoreguota tikrosios vertės rezervo suma.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta naujos informacijos, kad ministerijos patikėjimo teise
valdomas negyvenamasis pastatas, esantis adresu S. Nėries g. 3, Klaipėdoje, 1 infrastruktūros statinys
ir 13 negyvenamųjų pastatų, esančių adresu Parko g. 21, Vilniuje, VĮ Registrų centre įregistruoti kaip
kultūros vertybės. Šie nekilnojamieji turto vienetai ministerijos apskaitoje pergrupuoti iš
negyvenamųjų pastatų ir infrastruktūros statinių grupių į nekilnojamųjų kultūros vertybių grupes.
Minėto turto balansinė vertė iki pergrupavimo sudarė 4.175.342,84 Eur. Pergrupavus į nekilnojamųjų
kultūros vertybių grupę, pagal turto draudžiamąją vertę nustatyta turto tikroji vertė 23.564.838,00 Eur.
Tikrosios vertės pokytis 19.389.495,16 Eur įtrauktas į apskaitą, atitinkamai pakoreguota tikrosios
vertės rezervo suma.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu dėl šių priežasčių
padidėjo nuo 34.084.914,38 Eur iki 57.649.752,38 Eur, pokyčio suma 23.564.838,00 Eur.
Sveikatos apsaugos ministerija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo visiškai nudėvėto,
tačiau naudojamo veikloje, ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina 2019 m.
birželio 30 d. sudarė iš viso 139.409.380,23 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto, kurį patikėjimo teise valdo Sveikatos apsaugos ministerija,
nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta, nuvertėjimo ar nuvertėjimo atstatymo
operacijų apskaitoje nebuvo.
Informacija apie viso ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Ilgalaikio materialiojo turto (Pastaba Nr. 2) balansinės vertės pokyčiui (nuo
353.192.175,98 Eur laikotarpio pradžioje iki 382.663.808,90 Eur laikotarpio pabaigoje) turėjo įtakos
šios svarbiausios operacijos:
1. Vykdant tęstinius valstybės investicijų programos projektus viešosiose sveikatos
priežiūros įstaigose, atlikta ir įtraukta į apskaitą (įsigyta) pastatų esminio pagerinimo darbų už
913.625,76 Eur.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gauta pastatų esminio pagerinimo darbų, kurių
bendra įsigijimo savikaina sudaro 2.195.150,30 Eur ir negyvenamasis pastatas, kurio įsigijimo
savikaina 14.643.188,14 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 585.727,68 Eur., balansinė vertė
14.057.460,46 Eur. Neatlygintinai gauta:
2.1. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė perdavė ministerijai pastatų esminio pagerinimo
darbų, kurių bendra įsigijimo savikaina 625.515,45 Eur. Darbai buvo finansuojami iš valstybės
biudžeto Klimato kaitos specialiosios programos lėšų;
2.2. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė perdavė pastatų esminio pagerinimo
darbų, kurių bendra įsigijimo savikaina 1.397.797,53 Eur. Darbai buvo finansuojami iš Klimato kaitos
specialiosios programos lėšų (1.347.860,31 Eur) ir įstaigos nuosavų lėšų (49.937,22 Eur);
2.3. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė perdavė pastatų esminio pagerinimo
darbų, kurių bendra įsigijimo savikaina 171.837,32 Eur. Darbai buvo finansuojami iš Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšų.
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2.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos perdavė pastatą –
Traumų ir skubios pagalbos centrą, kurio bendra įsigijimo savikaina 14.643.188,14 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas sukauptas nusidėvėjimas 585.727,68 Eur, balansinė vertė 14.057.460,46 Eur. Pastato
finansavimo lėšų šaltiniai – Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos (12.446.709,92 Eur) ir
Bendrojo finansavimo lėšos (2.196.478,22 Eur).
3. Ataskaitiniu laikotarpiu ministerija neatlygintinai perdavė ilgalaikio materialiojo turto,
kurio bendra įsigijimo savikaina 252.831,15 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 163.080,87 Eur, likutinė
vertė 89.750,28 Eur. Neatlygintinai perduota:
3.1. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie SAM perduota kompiuterinės įrangos, kurios
bendra įsigijimo savikaina 296,98 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 296,98 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur;
3.2. Kauno rajono savivaldybės administracijai perduota ilgalaikio materialiojo turto
(pastatų, inžinerinių statinių), kurio bendra įsigijimo savikaina sudarė 230.522,76 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas 146.041,50 Eur, balansinė vertė 84.481,26 Eur.
3.3. Respublikiniam priklausomybės ligų centrui perduotas pastatas – ligoninė, esantis
Klaipėdoje, Bangų g. 6A, kurio įsigijimo savikaina 22.011,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 16.742,39
Eur, balansinė vertė 5.269,02 Eur.
4. Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 6.998.573,39 Eur.
5. Ataskaitiniu laikotarpiu teisės aktuose numatyta tvarka nurašyta nusidėvėjusio,
netinkamo, negalimo naudoti veikloje valstybės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina
4.300.991,18 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 4.300.991,18 Eur, visas nurašytas turtas buvo 100 proc.
nudėvėtas. Iki nurašymo šiuo turtu daugiausia naudojosi viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pagal
panaudos sutartis.
6. Pergrupavimai. Aiškinamojo rašto lentelėje pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą, 4 eilutėje,
be įprastinių pergrupavimų iš esminio pagerinimo darbų vertės į pastatų vertę, prie pergrupavimo
operacijų dar parodyta iš negyvenamųjų pastatų į nekilnojamųjų kultūros vertybių grupę pergrupuota
5.776.585,08 Eur įsigijimo savikainos suma. Taip pat ataskaitiniame laikotarpyje penki nekilnojamojo
turto vienetai buvo perduoti VĮ Turto bankui atnaujinti pagal turto atnaujinimo sutartis, gautas lėšas
skiriant kito turto – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų akušerijos ir chirurgijos
korpuso atnaujinimui:
• Du gyvenamieji pastatai, kurių bendrą įsigijimo savikaina 66.212,06 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas 10.284,39 Eur, balansinė vertė 55.927,67 Eur;
• Du negyvenamieji pastatai, kurių bendrą įsigijimo savikaina 977,18 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas 601,06 Eur, balansinė vertė 376,12 Eur;
• Vienas infrastruktūros statinys, kurio įsigijimo savikaina 72,00 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas 11,60 Eur, balansinė vertė 60,40 Eur.
Šis perduotas turtas rodomas 12-ojo VSAFAS 1 priedo 4 eilutėje 4, 5 ir 6 stulpeliuose įsigijimo
savikainos suma ir 10 eilutėje 4, 5 ir 6 stulpeliuose sukaupto nusidėvėjimo suma.
Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis finansinis turtas
Sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į
kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus (viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų dalininko įnašai),
investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus (akcijos), investicijų vertės pasikeitimas
(nuosavybės metodo įtaka), taip pat kitos ilgalaikės gautinos sumos pinigais ir nepiniginiu turtu.
Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė dėl nuosavybės metodo įtakos per ataskaitinį
laikotarpį padidėjo nuo 13.599.057,29 Eur laikotarpio pradžioje iki 13.657.055,48 Eur laikotarpio
pabaigoje, pokyčio suma 57.998,19 Eur. Ministerija patikėjimo teise valdo 100 % uždarosios akcinės
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bendrovės „Universiteto vaistinė“ akcijų ir vertina šias investicijas nuosavybės metodu. Nors minėtų
investicijų įsigijimo savikaina (1.055.600,00 Eur) nepasikeitė.
Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
13.657.055,48 Eur sumą, iš jų:
• dalininko įnašai į viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų kapitalą 9.722.561,11 Eur,
• investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus 1.155.361,36 Eur,
• kitos ilgalaikės gautinos sumos 2.779.133,01 Eur.
Kitų ilgalaikių gautinų sumų likutį (2.779.133,01 Eur) 2019 m. birželio 30 d. sudarė po
vienerių metų gautinos sumos iš valstybės biudžeto neproporcingai sumažintam valstybės tarnautojų
darbo užmokesčiui grąžinti per 2020 metus (suma 265.911,67 Eur) ir ilgalaikės gautinos sumos,
susijusios su nebaigtais VĮ Turto banko vykdomais valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo
projektais (suma 2.513.221,34 Eur).
Investicijų į asocijuotuosius subjektus Sveikatos apsaugos ministerija ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje neturėjo.
TRUMPALAIKIS TURTAS
Pastaba Nr. 5. Atsargos
Sveikatos apsaugos ministerijos įsigyjamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
daugiausia naudojamas savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus
vertė paprastai iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.
Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų nuvertėjimo ar nuvertėjimo atstatymo operacijų
ministerijoje nebuvo.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2019 m. birželio 30 d., atsargų vertės likutį 7.269,13 Eur
sudarė nesunaudotų atsargų, skirtų reprezentacijai, vertė 7.209,47 Eur ir nesunaudoto automobilių
kuro vertė 59,66 Eur.
Atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal
8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Pastaba Nr. 6. Išankstiniai apmokėjimai
Didžiausią išankstinių mokėjimų dalį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė išmokėtos
dotacijos savivaldybėms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti ir kitiems einamiesiems tikslams,
finansavimo sumos, išmokėtos viešojo sektoriaus subjektams arba kitiems subjektams patvirtintoms
programoms vykdyti, o taip pat ateinančių laikotarpių sąnaudos.
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai, iš viso
Išankstiniai apmokėjimai viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams pagal
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų
projektų finansavimo sutartis bei pateiktus avanso mokėjimo prašymus
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams (ES ir bendrojo
finansavimo lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-010010 „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų

Suma, Eur
5.858.018,07
603.942,09

40.000,00
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tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ partneriui –
Higienos institutui išmokėtas avansas projekto veikloms įgyvendinti)
Išankstiniai mokėjimai darbuotojams
Išankstiniai mokėjimai – dotacijos savivaldybėms valstybės deleguotoms
funkcijoms vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (VĮ Registrų centrui pervestos
finansavimo sumos pagal finansavimo sutartį sistemos „e.sveikata“
paslaugų užtikrinimui)
Išankstiniai mokėjimai gydytojų rezidentų mokymo bazėms gydytojų
rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokėti iš valstybės
biudžeto lėšų
Išankstiniai mokėjimai viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams kitoms
patvirtintoms programoms vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (tarptautinių organizacijų narystės
mokesčiai už 2019 metus)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, spaudos prenumerata,
informacinių paieškos sistemų metiniai abonentiniai mokesčiai,
komandiruočių sąnaudos, kitos avansu pervestos sumos)
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, kitos avansu
pervestos sumos tiekėjams

7.564,64
3.522.085,20
849.257,00

582.049,09
30.453,51
171.340,73
51.281,79
44,02

Pastaba Nr. 7. Per vienus metus gautinos sumos

9.

10.

Per vienus metus gautinų sumų likutį sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos
už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, gautini delspinigiai, sukauptos gautinos sumos
ir kitos gautinos sumos.
Pastaba Nr. 8. Gautinas finansavimo sumas 97.502,37 Eur sudaro ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje pateiktos, bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neapmokėtos finansavimo paraiškos
valstybės iždui ir kitiems projektus finansuojantiems subjektams.
Pastaba Nr. 9. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
balansinę vertę 67.846,33 Eur sudaro gautinų pajamų už patalpų nuomą balansinė vertė.
Pastaba Nr. 10. Sukauptas gautinas sumas sudaro:
Sukauptos gautinos sumos
Suma, Eur
Sukauptos gautinos sumos, iš viso
12.739.752,93
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus
295.146,30
nuompinigius
Sukauptos finansavimo pajamos ministerijos darbuotojų atostoginiams ir
453.175,36
valstybinio socialinio draudimo įmokoms (atostogų rezervas)
Sukauptos finansavimo pajamos už atliktas paslaugas, sunaudotas atsargas
509.464,00
ir ministerijos administruojamų ES, užsienio šalių ir tarptautinių
organizacijų finansuojamų projektų sukauptos finansavimo pajamos
Kitos sukauptos gautinos sumos, pervestinos viešojo sektoriaus
11.481.967,27
subjektams programoms ar projektams įgyvendinti
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Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį 1.153.496,47 Eur 2019 m. birželio 30 d. sudarė pinigai
bankų sąskaitose nacionaline valiuta. Pinigų likučio kasoje, mokėjimo kortelėse ir pinigų kelyje
nebuvo.
Didžiausią pinigų likučio banko sąskaitose dalį (863.909,05 Eur) sudarė Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos, skirtos tęstinei fondo veiklai finansuoti. Įgyvendinant
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo nuostatas, Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo fondo praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis yra paliekamas fondo sąskaitoje ir gali būti
naudojamas einamaisiais metais numatytoms visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms
finansuoti.
FINANSAVIMO SUMOS
Pastaba Nr. 12. Apibendrinta informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos
finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama
pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).
Informacija apie finansavimo sumų likučius 2019 m. birželio 30 d. duomenimis pateikiama
pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede nustatytą formą (pridedama).
ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastaba Nr. 13. Sveikatos apsaugos ministerijos įsipareigojimai, nurodyti 2019 m.
birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitoje, iš viso sudaro 13.127.844,53 Eur, iš jų:
• ilgalaikiai – 305.191,95 Eur;
• trumpalaikiai – 12.822.652,58 Eur.
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Pastaba Nr. 14. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2019 m. birželio 30 d., ministerija turėjo
305.191,95 Eur ilgalaikių įsipareigojimų. Šią sumą sudaro po vienerių metų (2020) mokėtinos
kompensacijų valstybės tarnautojams dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio sumos
265.911,67 Eur ir ilgalaikiai įsipareigojimai VĮ Turto bankui už ministerijai perduotą atnaujintą
valstybės nekilnojamąjį turtą 39.280,28 Eur.
Kompensacijos valstybės tarnautojams buvo apskaičiuotos 2015 metų pabaigoje,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies
grąžinimo įstatymu, priimtais poįstatyminiais teisės aktais bei Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos rekomendacijomis. Dalis kompensacijų išmokėta 2016-2018 metais, likusią dalį
numatoma išmokėti 2019-2020 metais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomendacijomis, mokėtinų
kompensacijų valstybės tarnautojams ilgalaikių finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina yra
prilyginta įsigijimo savikainai, kadangi pagrįstai galima tikėtis, kad skirtumas tarp įsigijimo savikainos
ir amortizuotos savikainos bus nereikšmingas.
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Trumpalaikiai įsipareigojimai
Pastaba Nr. 15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2019 m. birželio 30 d., ministerijos
trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 12.822.652,58 Eur.
Pastaba Nr. 16. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 111.465,95 Eur sudaro per
vienerius metus (2019) mokėtinų kompensacijų valstybės tarnautojams dėl neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio dalis.
Pastaba Nr. 17. Mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumų likutis 2019 m.
birželio 30 d. sudarė 9.777.767,68 Eur. Šią sumą sudaro mokėtinos finansavimo sumos ES ir bendrojo
finansavimo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams (9.725.443,31 Eur) ir mokėtina finansavimo
suma gydytojų rezidentų mokymo bazėms priskaičiuotam darbo užmokesčiui sumokėti
(52.324,37 Eur).
Pastaba Nr. 18. Pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis tiekėjams mokėtinas sumas
222.841,92 Eur sudarė:
• už sveikatos priežiūros įstaigų pastatų esminio pagerinimo darbus 91.842,39 Eur;
• už ilgalaikį turtą 60.587,70 Eur;
• už kitas prekes ir paslaugas 46.745,20 Eur;
• už komandiruočių paslaugas 13.476,97 Eur;
• už patalpų nuomą ir administravimą 3.136,41 Eur;
• už informacinių technologijų bei reprezentacines prekes ir paslaugas 3.067,65 Eur;
• už ryšių ir komunalines paslaugas 2.810,47 Eur;
• už ekspertų suteiktas paslaugas 720,00 Eur;
• už remonto darbus 407,15 Eur;
• už kurą 47,98 Eur.
Pastaba Nr. 19. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą 391.825,83 Eur sudaro:
• neišmokėta 56.256,54 Eur kompensacijų suma valstybės tarnautojams, kurie nepateikė
prašymų kompensacijai gauti (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu);
• darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis, pašalpos, gyventojų pajamų mokestis ir
socialinio draudimo įmokos 335.569,29 Eur.
Pastaba Nr. 20. Sukauptas mokėtinas sumas 2019 m. birželio 30 d. sudarė:
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos, iš viso
Sukauptos ministerijos darbuotojų atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas)
Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą
Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos programų ir projektų vykdytojams iš
valstybės biudžeto lėšų arba ES, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų lėšų
(pagal pateiktas finansavimo sumų pažymas)

Suma, Eur
2.291.349,79
453.175,36
2.710,15
1.835.464,28

Pastaba Nr. 21. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą 24.693,42 Eur sudaro:
• mokėtinos komandiruočių, transporto ir kitos išlaidos darbuotojams 17.681,05 Eur;
• gauti išankstiniai mokėjimai iš patalpų nuomininkų 6.053,63 Eur;
• kitos mokėtinos sumos 958,74 Eur.
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Grynasis turtas
Pastaba Nr. 22. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ministerijos grynasis turtas,
nurodytas Finansinės būklės ataskaitoje, sudarė 45.219.631,82 Eur, o ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 64.497.750,31 Eur. Teigiamas viso grynojo turto pokytis per ataskaitinį laikotarpį
19.278.118,49 Eur.
Pagrindinės veiklos pajamos, sąnaudos, veiklos rezultatas
Vertinant Sveikatos apsaugos ministerijos pagrindinės veiklos pajamas ir pagrindinės veiklos
sąnaudas, svarbu pažymėti, kad į ministerijos apskaitą yra įtraukiamos reikšmingos finansavimo
sumos, skirtos programai „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“ finansuoti iš valstybės biudžeto
lėšų. Didžiausia minėtos programos lėšų dalis yra skirta mokėti valstybės biudžeto įmokoms į
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetą už valstybės lėšomis draudžiamų
asmenų sveikatos priežiūros paslaugas. Lėšos, skirtos valstybės biudžeto įmokoms į PSDF biudžetą
už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, ministerijos apskaitoje rodomos kaip socialinių išmokų
sąnaudos.
Pastaba Nr. 23. Lėšos, skirtos valstybės biudžeto įmokoms į PSDF biudžetą už valstybės
lėšomis draudžiamus asmenis, ministerijos apskaitoje rodomos kaip socialinių išmokų sąnaudos. 2019
m. birželio 30 d. šių sąnaudų suma sudarė 133.223.000,00 Eur.
Kita dalis minėtos programos lėšų, kurios pervedamos iš valstybės biudžeto į PSDF biudžetą,
yra skirtos papildomiems biudžeto asignavimams ir papildomoms ortopedijos priemonių įsigijimo
išlaidoms apmokėti. Šios lėšos ministerijos apskaitoje rodomos kaip perduotos finansavimo sumos
kitiems viešojo sektoriaus subjektams. Iki 2019 m. birželio 30 d. VLK perduota 8.840.000,00 Eur
finansavimo sumų.
Dėl įmokų į PSDF biudžetą pasikeitimo skiriasi Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos
ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio ministerijos pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba
Nr. 24) ir pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr. 25).
Įmokų į PSDF biudžetą apskaitos operacijos neturėjo įtakos Sveikatos apsaugos ministerijos
2018 ir 2019 metų ataskaitinių laikotarpių finansiniam veiklos rezultatui (perviršiui ar deficitui), tačiau
buvo reikšmingos, vertinant ir lyginant ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
veiklos pajamas ir sąnaudas.
Pastaba Nr. 26. Ministerijos pagrindinės veiklos pajamas ataskaitiniu laikotarpiu sudarė tik
finansavimo pajamos iš įvairių šaltinių: iš valstybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
(Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšos), tarptautinių organizacijų
(Norvegijos finansinių mechanizmų ir kitų tarptautinių organizacijų lėšos) ir finansavimo pajamos iš
kitų šaltinių.
Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitiniu laikotarpiu negauta.
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr. 25), išskyrus socialinių išmokų sąnaudas,
keitėsi nežymiai.
Pastaba Nr. 27. Įvertinus ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas,
susidarė einamųjų metų pagrindinės veiklos deficitas 477.572,01 Eur. Pagrindinės veiklos deficitas
susidaro, kai ministerijos pagrindinė veikla dalinai finansuojama iš ministerijos kitos veiklos pajamų.
Kitos veiklos pajamos, sąnaudos, veiklos rezultatas
Pastaba Nr. 28. Sveikatos apsaugos ministerija per ataskaitinį laikotarpį įtraukė į apskaitą
367.758,88 Eur kitos veiklos pajamų. Šią sumą sudarė:
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• ministerijos gautos pajamos iš patikėjimo teise valdomo valstybės turto (pastatų, patalpų)
nuomos 355.975,63 Eur;
• kitos pajamos – už metalo laužo ir kt. turto pardavimą 11.783,25 Eur.
Kitos veiklos sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Pastaba Nr. 29. Kitos veiklos rezultatas, įvertinus ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos
pajamas ir pervestinas pajamas, yra teigiamas ir sudaro 364.284,27 Eur perviršį.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš ministerijos kitos veiklos pajamų buvo finansuojamos kai kurios
ministerijos pagrindinės veiklos sąnaudos (apmokėta už prekes ir paslaugas, priskaitytos ilgalaikio
materialaus turto, naudojamo pagrindinėje veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos). Dalis ministerijos
uždirbtų pajamų iš patalpų nuomos buvo skirta pavaldžių biudžetinių įstaigų papildomam
finansavimui, t. y. patirtos kitų viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos (75.375,00 Eur).
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, sąnaudos, veiklos rezultatas
Pastaba Nr. 30. Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos ataskaitinio laikotarpio
finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą (pridedama).
Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudarė tik
apskaičiuoti delspinigiai ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus pagal sutartis 283,65 Eur, o sąnaudas
– delspinigių sąnaudos 0,88 Eur už pavėluotus mokėjimus.
Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, nurodytas Veiklos
rezultatų ataskaitoje, yra teigiamas ir sudaro 282,77 Eur perviršį.
Grynasis perviršis ar deficitas, einamųjų metų perviršis ar deficitas
Pastaba Nr. 31. Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas ataskaitinio laikotarpio grynasis
rezultatas prieš nuosavybės metodo įtaką, įvertinus pagrindinės veiklos rezultatą, kitos veiklos
rezultatą ir finansinės veiklos rezultatą, yra neigiamas ir sudaro 113.004,97 Eur deficitą.
Pastaba Nr. 32. Įvertinus nuosavybės metodo įtaką grynajam rezultatui, ministerijos
ataskaitinio laikotarpio grynasis rezultatas, nurodytas veiklos rezultatų ataskaitoje, taip pat yra
neigiamas ir sudaro 111.370,97 Eur deficitą.
Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu, pastebėjus vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo netikslumus,
buvo pakoreguotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukauptos ministerijos darbuotojų atostoginių
sąnaudos (atostogų rezervas). Kaip esminės klaidos taisymas pakoreguotos praėjusio laikotarpio
sąnaudos ir finansavimo pajamos, suma 72.408,04 Eur.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas,
sprendimai dėl teisminių ginčų, atidėjiniai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis, buvo
įvertinta Sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus pateikta informacija
apie vykstančius teismo procesus ir finansinių įsipareigojimų atsiradimo tikimybę dėl šių teisminių
ginčų.
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruoti neapibrėžtieji įsipareigojimai,
kurių bendra suma sudaro 32.457,47 Eur. Šią sumą sudarė:
• galimai mokėtinos neturtinės žalos atlyginimo sumos fiziniams asmenims (buvusiems
ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams) dėl besitęsiančių teisminių ginčų: dėl tarnybinės veiklos
vertinimo (3.000,00 Eur), dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo (3.000,00 Eur), dėl atleidimo iš darbo
(21.000,00 Eur);
• galimai mokėtinos žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų kompensacijos juridiniams
asmenims (5451,00 Eur); pervestina į valstybės biudžetą delspinigių suma, gautina už netinkamą
sutarties vykdymą iš tiekėjo juridinio asmens (6,47 Eur).
Kadangi bylų nagrinėjimas teisme tęsiasi, nėra galimybės tiksliai nustatyti įsipareigojimų
įvykdymo laiko. Tikimybė, kad įsipareigojimus reikės padengti ministerijos turtu, yra 11-50 %
(įmanoma).
Neapibrėžtojo turto likutį 6,47 Eur sudarė apskaičiuota netesybų už netinkamą sutarčių
vykdymą suma, gautina iš medicininės įrangos tiekėjo.
Priskaičiuotų netesybų gavimo laikas nežinomas, tikimybė gauti priskaičiuotą sumą yra
11-50 % (įmanoma).
Galimybė atsirasti finansiniams įsipareigojimams dėl kitų besitęsiančių teisminių ginčų
įvertinta kaip mažai tikėtina.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių nebuvo.

G. Sakavičiūtė, tel. +370 5 266 1430, gita.sakaviciute@nbfcentras.lt

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

(Sudarymo
data)

Eil.
Nr.

2019 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

Straipsnio pavadinimas

2
1
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.1.
Baudų ir delspinigių pajamos
1.2.
Palūkanų pajamos
1.3.
Dividendai
1.4.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.5.
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.6.
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.1.
Baudų ir delspinigių sąnaudos
2.2.
Palūkanų sąnaudos
2.3.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
2.4.
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Programa)

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
283,65

17.863,30

284,28

18.125,80
256,95

-0,63
-0,88

-519,45
-2.930.315,97

-0,88

282,77

-833,49
-2.929.482,48
-2.912.452,67

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2019 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Sudarymo data)

Eil.
Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13.
14.

Straipsniai

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:
(2.1+2.2)
įsigyto turto įsigijimo savikaina

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų
atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį
laikotarpį suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (5+12)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1+6)

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
nebaigta gaminti
produkcija
5

nebaigtos vykdyti
sutartys
6

(Programa)

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos
parduoti
pagaminta produkcija
7

atsargos, skirtos
parduoti
8

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

9

10

8.117,13
0,00

18.557,87

8.117,13
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.557,87

18.557,87
18.557,87
0,00

0,00

-19.405,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
-19.405,87
0,00
0,00

-19.405,87

0,00

7.269,13

-19.405,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.269,13
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.269,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.269,13

0,00

8.117,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.117,13

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Sudarymo data)

(Programa)

Pastatai
Eil.
Nr.
1
1.
2.

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį
laikotarpį (2.1+2.2)

2.1.

pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.

neatlygintinai gauto turto
įsigijimo savikaina

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.

6.

Parduoto, perduoto ir nurašyto
turto suma per ataskaitinį
laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/4)
Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Žemė

3

0,00

Gyvenamieji

Kiti pastatai

4

5

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

6

7

8

9

10

11

1.342.848,42

316.334.351,11

12.097.382,55

6.965.720,05

203.467.237,97

13.937.424,41

0,00

14.643.188,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

13

8.074.778,00
0,00

60.587,70

0,00

60.587,70

0,00

-232.958,17

-20.000,00

0,00

-4.273.661,61

-20.000,00

-66.212,06

-232.534,17
-424,00
1.493.715,91

-100.072,00

5.776.585,08

0,00

1.276.636,36

332.238.296,99

11.977.310,55

12.742.305,13

199.193.576,36

13.936.428,12

X

-433.481,36

-70.093.864,08

-3.826.209,60

-2.563.861,50

-160.485.748,36

-5.498.957,37

-4.273.661,61

-996,29

0,00

-25.278,90

-296,98
-24.981,92

-996,29

Iš viso

14

15

16

10.550.585,77

1,40

3.108.776,06

1,40

0,00

Išankstiniai
apmokėjimai

1.057.946,15

14.643.188,14

0,00

Nebaigta statyba

-927,36

573.828.274,43
0,00

913.625,76

974.214,86

2.195.150,30

16.838.338,44

0,00

0,00

-4.553.822,33
0,00
-252.831,15
-4.300.991,18
-67.261,24

-927,36
-7.171.278,17

0,00

17.812.553,30

8.110.086,80

0,00

1.057.020,19

6.488.083,66

0,00

587.019.744,16

-6.667.354,26

X

-749.677,75

X

X

-250.319.154,28

X

X

-585.727,68

7.

Neatlygintinai gauto turto
sukaupta nusidėvėjimo suma**

X

8.

Apskaičiuota nusidėvėjimo
suma per ataskaitinį laikotarpį

X

-6.783,48

-1.900.100,61

-254.129,18

9.

Sukaupta parduoto, perduoto ir
nurašyto turto nusidėvėjimo
suma (9.1+9.2+9.3)

X

0,00

162.874,56

333,33

9.1.
9.2.
9.3.
10.

parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)

X
X
X
X

333,33

10.284,39

162.450,56
424,00
1.587.954,40

13.900,50

-1.601.242,24

11.

Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6+7+8+9+10)

X

-429.980,45

-70.828.863,41

-4.066.104,95

-4.165.103,74

12.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

X

X

0,00

13.

Neatlygintinai gauto turto
sukaupta nuvertėjimo suma**

X

X

0,00

14.

Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį

X

X

0,00

15.

Panaikinta nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį

X

X

0,00

-585.727,68

X

0,00

-3.839.089,48

-780.658,44

4.273.661,61

996,29

4.273.661,61

996,29

-160.051.176,23

-6.278.619,52

0,00

0,00

-162.247,72

X

-55.564,48

X

X

-6.998.573,39

25.278,90

X

927,36

X

X

4.464.072,05

296,98
24.981,92

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0,00
163.080,87
4.300.991,18
10.897,05

-6.804.323,08

X

X

X

-253.428.486,25

927,36

-804.314,87

Pastatai
Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2

16.

Sukaupta parduoto, perduoto ir
nurašyto turto nuvertėjimo
suma (16.1+16.2+16.3)

16.1.
parduoto
16.2.
perduoto
16.3.
nurašyto
17. Pergrupavimai (+/-)
18.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
(12+13+14+15+16+17)

19.

Tikroji vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

20.

Neatlygintinai gauto turto iš
kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis

21.

Tikrosios vertės pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį suma
(+/-)

22.

Parduoto, perduoto ir nurašyto
turto tikrosios vertės suma
(22.1+22.2+22.3)

22.1.
parduoto
22.2.
perduoto
22.3.
nurašyto
Pergrupavimai
(+/-)
23.
Tikroji vertė ataskaitinio
24. laikotarpio pabaigoje
(19+20+21+22+23)
Ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė ataskaitinio
25.
laikotarpio pabaigoje
(5+11+18+24)

3
X

Gyvenamieji

Kiti pastatai

4

5
0,00

0,00

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X
X
X
X

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

13
X

0,00

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

14

15

16

0,00

0,00

X
X
X
X
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

29.683.055,83

X

X

0,00

0,00

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

29.683.055,83

0,00

X

X

X

19.389.495,16

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0,00

X

X

X

49.072.550,99

X

X

0,00

X

0,00

846.655,91

261.409.433,58

7.911.205,60

57.649.752,38

39.142.400,13

7.657.808,60

0,00

246.240.487,03

8.271.172,95

34.084.914,38

42.981.489,61

8.438.467,04

0,00

0,00

Ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė ataskaitinio
0,00
909.367,06
laikotarpio pradžioje
(1+6+12+19)
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
26.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Žemė

X

0,00

X

X

X

19.389.495,16

X

X

X

0,00

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

X

X

X

49.072.550,99

1.305.763,72

0,00

252.705,32

6.488.083,66

0,00

382.663.808,90

1.407.423,74

0,00

308.268,40

10.550.585,77

0,00

353.192.175,98

X

0,00

X
X
X
X

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 m. birželio 30d.
(Sudarymo data)

(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1.
pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

Programinė įranga ir
jos licencijos

Plėtros darbai

3

4

1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (1+2+3+4)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6+7+8+9+10)

patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

kitas nematerialusis
turtas

nebaigti projektai

išankstiniai
apmokėjimai

5

6

7

8

9

2.612.872,03

97.387,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.559,31

0,00

Prestižas

Iš viso

10

11

21.991,75

885.742,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.617.994,15
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.559,31
0,00
0,00
-21.559,31
0,00

-21.559,31
0,00

2.591.312,72

97.387,40

0,00

21.991,75

885.742,97

0,00

X

-2.438.652,49

-97.387,40

X

-3.258,08

X

X

-2.539.297,97

X

X

0,00

X

X

X

-26.841,24

X

0,00

X
X
X
X

21.559,31

X

-2.443.934,42

0,00

X

-1221,78

X

X

X

0,00

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
-97.387,40

X

-4.479,86

0,00

3.596.434,84

-28.063,02
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
21.559,31

0,00

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

0,00

14.

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

0,00

15.

-885.742,97

-2.545.801,68

12.

-885.742,97

0,00

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

16.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma
16.1.
parduoto
16.2.
perduoto
16.3.
nurašyto
17. Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
18.
(12+13+14+15+16+17)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
19.
(5+11+18)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
20.
(1+6+12)
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-885.742,97

0,00

0,00

-885.742,97

0,00

147.378,30

0,00

0,00

17.511,89

0,00

0,00

0,00

164.890,19

0,00

174.219,54

0,00

0,00

18.733,67

0,00

0,00

0,00

192.953,21

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Sudarymo data)

(Programa)

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų
Finansavimo sumos
likutis ataskaitinio
(gautos), išskyrus
laikotarpio pradžioje neatlygintinai gautą
turtą

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

5

6

7

8

9

2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimų dalį, gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų):

264.374.384,21

197.949.931,29

0,00

4.253.832,15

-31.670.160,07

nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti

261.705.836,89
2.668.547,32

2.177.984,86
195.771.946,43

-502,80
502,80

4.253.832,15

-897.177,73
-30.772.982,34

377.723,17

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

2.1.
2.2.

3.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama
iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansvimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti):

4

Neatlygintinai gautas
turtas

1

1.1.
1.2.

3

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

0,00

0,00

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
Finansavimo sumos
perdavimo ne viešojo
(grąžintos)
sektoriaus
subjektams

10

11

Finansavimo sumų
Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
(gautinų)
laikotarpio pabaigoje
pasikeitimas

12

13

-142.940.330,19

-761.445,33

-23.606.014,49

5.878,57

267.606.076,14

-5.856.474,54
-137.083.855,65

-183.972,29
-577.473,04

-8.037,03
-23.597.977,46

3.274,26
2.604,31

261.194.763,77
6.411.312,37

0,00

0,00

0,00

0,00

377.723,17

377.723,17

48.552.013,05

377.723,17
0,00

19.548.777,25

0,00

11.948.841,39

-16.564.958,59

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
48.312.093,86
229,01
11.948.841,39
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
239.919,19
19.548.777,25
-229,01
-16.564.958,59
11.413.114,25
0,00
0,00
49.937,22
-19.666,67
4. Iš kitų šaltinių:
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
11.412.888,82
49.937,22
-19.666,67
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
225,43
324.717.234,68
217.498.708,54
0,00
16.252.610,76
-48.254.785,33
5. Iš viso finansavimo sumų
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

0,00

0,00

0,00

-1.243.425,37

-2.742.262,07

-18.234,19

91.623,80

-884.308,48
-359.116,89
-196.670,03
-196.670,03

-2.742.262,07
0,00

-18.234,19
0,00

91.623,80
0,00

-144.380.425,59

-3.503.707,40

-23.624.248,68

97.502,37

59.572.375,27

59.376.855,78
195.519,49
11.246.714,77
11.246.489,34
225,43
338.802.889,35

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
2019 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Sudarymo data)

(Programa)

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3.
4.
5.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Iš kitų šaltinių
Iš viso

0,00

264.374.384,21

264.374.384,21

377.723,17

377.723,17

48.552.013,05

48.552.013,05

11.413.114,25
324.717.234,68

11.413.114,25
324.717.234,68

5.878,57

267.600.197,57

267.606.076,14

377.723,17

377.723,17

91.623,80

59.480.751,47

59.572.375,27

97.502,37

11.246.714,77
338.705.386,98

11.246.714,77
338.802.889,35
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Parašo paskirtis

Vizavimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

/DLPXWơ-DQXãNLHQơ%XKDOWHUơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-08-21 09:21

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-08-01 18:56 - 2023-07-31 23:59

Parašo paskirtis

Vizavimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

,ORQD3DOPLUD3UDQHYLþLHQơ%XKDOWHUơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-08-21 09:19

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-30 18:41 - 2024-07-28 23:59

Parašo paskirtis

Vizavimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

$LUD1DYLFNDLWơ%XKDOWHUơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-08-21 09:00

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-14 21:02 - 2023-06-13 23:59

Parašo paskirtis

Vizavimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

*LWD6DNDYLþLǌWơ3RJUXSLRYDGRYơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-08-21 08:59

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-19 18:31 - 2023-07-18 23:59

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

'RNXPHQWǐYDOG\PRVLVWHPD$YLO\VYHUVLMD

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data
LUMąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV

QXRUDãąVXIRUPDYR5HQDWD
%HUåDQVNLHQơ

Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

