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1. Bendra informacija
Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Ligoninė) 1997
metais gruodžio 18 d. perregistruota iš biudžetinės į viešąją įstaigą, registravimo Nr. VŠ97–234.
2004 metais lapkričio 4 d. perregistruota VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, pažymėjimo Nr.
018458.
2011 m. birželio 6 d. Ligoninė pakeitė pavadinimą (buvęs pavadinimas – Viešoji įstaiga
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) ir perregistruota Juridinių asmenų registre.
Ligoninės buveinės adresas – Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, telefonas (8 5) 216 9069,
elektroninio pašto adresas rvul@rvul.lt, interneto tinklalapis http://www.rvul.lt/. Įstaigos kodas –
124243848, PVM mokėtojo kodas: LT242438412.
Ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta
viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.
Ligoninės steigėjas yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri
koordinuoja Ligoninės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Ligoninės įstatus, priima
sprendimą dėl Ligoninės buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
Ligoninė yra viešasis juridinis asmuo, turinti sąskaitą banke, antspaudą, firminį ženklą.
Ligoninės ženklas registruotas Lietuvos Respublikos Valstybiniame patentų biure,
liudijimo Nr. 060382. Ženklo galiojimas 2008 m. kovo 13 d. buvo pratęstas dešimčiai metų. 2018
m. vasario 19 d. ženklo registracijos (Nr. 39070) galiojimo terminas pratęstas iki 2028 m. kovo 13
d. ir ženklo savininko pavadinimo pakeitimas įrašytas į Prekių ženklų registrą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr.1654
„Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos
patvirtinimo“, ligoninė priskiriama respublikiniam lygmeniui.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos 2000 m. rugpjūčio 2 d. išdavė Ligoninei asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1654.
kuria suteikta teisė teikti antrines ir tretines stacionarines bei ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
Ligoninės Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2004 m. rugsėjo 7 d. 2016 m. buvo
atliktas kartotinis auditas bei 2016 m. rugsėjo 7 d. išduotas Atitikties sertifikatas (galiojo iki 201809-14) patvirtinantis, kad kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 reikalavimus. 2018 m.
rugsėjo 14 d. buvo atliktas Kokybės vadybos sistemos atitikties standarto ISO 9001:2015
reikalavimams išorės priežiūros auditas. Atitikties sertifikato galiojimas pratęstas iki 2019 m.
rugsėjo 14 d.
2019 m. rugsėjo 6 d. išduotas sertifikatas, kad Ligoninėje kokybės vadybos sistema
sukurta, įdiegta ir palaikoma, kuri atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Šis sertifikatas
galioja iki 2022 m. rugsėjo 5 d.
Pagrindinis ligoninės tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą,
kokybiškai bei kvalifikuotai teikti paslaugas, racionaliai panaudojant turimus resursus.
Ligoninės lėšų šaltiniai yra Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už
teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo sumos ir kitos teisėtai gautos
lėšos. Ligoninė yra paramos gavėja.
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Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymais, ligoninės įstatais ir kitais teisės aktais.
Viešoji įstaiga sanatorija „Pušyno kelias“ (toliau – Sanatorija) reorganizuota ir nuo 2018 m.
sausio 1 d. prijungta prie Ligoninės, kuri perėmė reorganizuojamos Sanatorijos teises ir pareigas.
Ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinę apskaitos programą
„Rivilė – GAMA“.
Ligoninėje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 m. birželio 30 d. dirbo 1800
darbuotojai, iš jų 390 gydytojų, 61 rezidentai, 528 slaugos specialistai, 153 kito personalo,
teikiančio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 330 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojų
(slaugytojų padėjėjų) ir 338 administracijos darbuotojų ir kito personalo.
Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios galėtų reikšmingai paveikti tolesnę Ligoninės, kaip
atskiro viešojo sektoriaus subjekto, veiklą, nėra.
2. Informacijos pateikimas tarpinėse finansinėse ataskaitose
Teikiamas Ligoninės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2020 m.
sausio 1 d. iki 2020 birželio 30 d.
Visi duomenys teikiamose finansinėse ataskaitose išreikšti eurais.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų, filialų ir kitų panašių struktūrinių
vienetų.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Ligoninė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau
- VSAFAS), kitais ligoninės apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Ligoninė yra laikoma atskiru apskaitos vienetu, atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Ligoninės apskaitoje registruojamas tik jos
patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir
įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos,
nuomos ir kt.), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Ūkinės operacijos registruojamos pagal
VSAFAS nustatytus faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodus ir taisykles. Ligoninėje
ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtinto sąskaitų
plano sąskaitose, taikant ligoninės apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus
atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams, straipsniams ir
apskaitos procedūroms.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo taikoma apskaitos politika, patvirtinta 2015 m. gruodžio 31
d. Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. VI-44 „Dėl VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės
ligoninės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IV-420 „Dėl apskaitos politikos
tvirtinimo“ pakeitimo. Ligoninė taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto reikalavimus, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio
6 dalyje.
Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Ligoninė vadovaujasi bendrais apskaitos
principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos
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politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir
taisykles. 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 principus.
Įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos į apskaitą
traukiamos kartu su pridėtinės vertės mokesčiu. Ligoninė yra PVM mokėtoja.
Ligoninėje taikomi materialiojo ir nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti
2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 532, kurie yra parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio mėn.10 d. nutarimu
Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus
subjektams sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), naujai įsigytam ilgalaikiam
materialiajam turtui taikoma minimali vertė - 500,00 eurų.
Ligoninės apskaitos politika išsamiai aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinyje.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės taikoma apskaitos politika nebuvo keičiama.
III SKYRIUS
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ligoninės veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė
įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas.
Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė nematerialiojo turto balansinė vertė (nuo 74 407,95 Eur
laikotarpio pradžioje iki 297 688,48 Eur laikotarpio pabaigoje). Pasikeitimui turėjo įtakos šios
operacijos:
1. Per ataskaitinį laikotarpį iš PSDF ir ES lėšų įsigyta šis nematerialus turtas:
• Licencija OfficeMacStandart 2019 3 vnt. – 1 577,84 Eur.;
• Interneto įskiepis "Poll Maker" 1 vnt. – 36,30 Eur.;
• Antivirusinės programinės įrangos licencija 750 vnt. – 9 610,42 Eur.;
• Antivirusinės programinės įrangos licencija mobiliems telefonams 50 vnt. – 704,83
Eur.;
• Serverio programinė įranga 1 vnt. – 50 820,00 Eur.;
• Diagnostinė programinė įranga 10 vnt. – 19 360,00 Eur.;
• Vaizdų peržiūros programinė įranga MedDrem 1 vnt. – 50 820,00 Eur.;
• Programinės įrangos modulis kraujagyslių analizei 1 vnt. – 54 450,00 Eur.;
• Programinės įrangos modulis Ktperfuzijų tyrimų analizei 1 vnt. – 6 050,00 Eur.;
• Programinės įrangos modulis ortopedinių/traumatologinių operacijų planavimui 3 vnt.
– 50 820,00 Eur.
• Iš viso: 244 249,39 Eur.
2. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma
20 968,86 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje nebuvo nematerialiojo turto nurašymo,
pergrupavimo ar /perdavimo operacijų.
Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas
Ligoninės veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro
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infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga,
kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupėje taip pat apskaitoma nebaigta
statyba ir esminio pagerinimo darbai. Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčiui (nuo 7 737 002,75 Eur laikotarpio
pradžioje iki 8 079 524,46 Eur laikotarpio pabaigoje) turėjo įtakos šios svarbiausios operacijos:
1. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio bendra įsigijimo
savikaina sudaro 852 098,21 Eur.
1.1. Įsigyta Ligoninės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (medicininės
įrangos) už 488 778,45 Eur.
1.2. Įsigyta Ligoninės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterinės
technikos) už 268 436,49 Eur.
1.3. Įsigyta Ligoninės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (baldų ir biuro
įrangos) už 21 548,59 Eur.
1.4. Įsigyta Ligoninės veikloje naudojamo kito ilgalaikio materialiojo turto (mobilus ryšio
stiprintuvas 3GMSW; Sraigtinis oro kompresorius CUBE; Oro kondicionavimo įranga; Pramoninė
skalbimo mašina FX240; Skalbinių džiovinimo mašina Primus; Video telefonspynė; Dulkių
siurblys ATTIX 33-2L; Grindų šveitimo mašina NR1500S; Dviduris laboratorinis šaldytuvas;
Akumuliatorinis presas Reams Mini; Krūmapjovė HUSQVARNA; Kompiuterio sieninis laikiklis
operacinėse; Automatinis dokumentų naikiklis REXEL; Šlifavimo mašina Pallmann UNO 230V;
Minimax aliuminis bokštelis-pastoliai; Deimantinis šlifavimo aparatas DGF 130); už 73 334,68
Eur.
2. Neatlygintinai gauta turto už – 6 503,75 Eur.
3. Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 516 080,25 Eur.
4. Nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
5. Ilgalaikio turto pergrupavimų nebuvo.
Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis finansinis turtas
Ligoninė neturi ilgalaikio finansinio turto.
TRUMPALAIKIS TURTAS
Pastaba Nr. 4 Atsargos
Ligoninės įsigyjamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius (patalpų remonto
medžiagos, maisto produktai, transporto atsarginės dalys, kuras, degalai, tepalai, kitos medžiagos,
ūkinis, minkštas, medicininis inventorius, ir kitas inventorius) daugiausia naudojami savo
reikmėms. Išduotos iš sandėlio atsargos (ūkinės) laikomos sunaudotomis ir nurašomos į sąnaudas.
Išdavus naudoti ligoninės reikmėms inventorių (minkštą, medicininį inventorių ir kitus
mažaverčius daiktus) visa šio turto įsigijimo vertė priskiriama sąnaudomis jų atidavimo naudoti
momentu, bet turtas iš apskaitos nenurašomas, o apskaitomas kontrarinėse sąskaitose.
Ligoninės įsigyjami medikamentai, medicinos priemonės, kraujo komponentai daugiausia
naudojami savo reikmėms, o sunaudotų atsargų vertė įtraukiama į sąnaudas tik faktiškai jas
sunaudojus.
Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį
pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2020 m. birželio 30 d., atsargų vertės likutį
2 251 019,77 Eur sudarė: medžiagų ir žaliavų, ūkinių medžiagų, maisto produktų, atsarginių detalių
vertė – 2 130 712,70 Eur ir ūkinis inventorius – 120 307,07 Eur.
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Pastaba Nr. 5 Išankstiniai apmokėjimai
Didžiausią išankstinių mokėjimų dalį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė mokėtinos
sumos darbuotojams, taip pat ateinančių laikotarpių sąnaudos.
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai, iš viso
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
(draudimo už pacientams padarytą žalą sąnaudos VLK)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, spaudos prenumerata,
vairuotojų civilinės atsakomybės, kasko draudimo sąnaudos)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos
(ateinančių laikotarpių atostoginiai).
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (rinkliavų sąnaudos už atliekų
išvežimą; Rivilės programinės įrangos versijų prieiga; DocLogix licencijų
palaikymo priežiūra)

Suma, Eur
368 020,75
2 822,30
43 319,88
37 858,25
247 246,44
36 773,88

Pastaba Nr. 6 Per vienus metus gautinos sumos
Per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas ir gautinos finansavimo sumos.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas
Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Kauno teritorinė ligonių kasa
Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas iš PSDF
Už suteiktas mokamas medicinos paslaugas
Už kitas suteiktas paslaugas (gautina suma už komunalines
paslaugas iš patalpų nuomininkų, apskaičiuotos baudos ir
delspinigiai ir kt.)
Iš viso:

Suma, Eur
3 642 682,65
86 496,16
79 921,67
216 773,61
36 776,88
4 062 650,97
129 260,89
6 945,27

4 198 857,13

Gautinas finansavimo sumas sudaro – 246 549 Eur.:
vykdomo ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0004 „Galvos smegenų kraujotakos ligų
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ RVUL“ (ilgalaikio turto
įsigijimui) – 165 148 Eur., gautinos finansavimo sumos iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų dėl skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos teikimo (darbo užmokesčiui ir
sodrai) – 81 241 Eur. ir gautinos finansavimo sumos iš Vilniaus universiteto už studentų praktiką
(darbo užmokesčiui ir sodrai) – 160 Eur.
Pastaba Nr. 7 Sukauptos gautinos sumos
Sukauptas gautinas sumas iš viso sudaro: 27 229,23 Eur.
Sukauptos gautinos sumos

Suma, Eur
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Sukauptos gautinos sumos, iš viso
Sukauptos gautinos sumos projekte Nr. ES (08.1.3 – CPVA-V-603-02-0011)
„Ūmus galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Respublikinėje |Vilniaus
universitetinėje ligoninėje“ (darbo užmokesčio, soc. draudimo išlaidoms,
ilgalaiko turto išlaidoms).
Sukauptos gautinos sumos pagal ES projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-010002 „Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas
Lietuvoje (ES) (darbo užmokesčio, soc. draudimo išlaidoms, ilgalaikio ir
trumpalaikio turto išlaidoms).

27 229,23
5 252.57

21 976,66

Pastaba Nr. 8 Kitos gautinos sumos
Kitas gautinas sumas sudaro: (444 498,08 Eur)
Gautinos sumos iš VTLK darbo užmokesčiui ir sodros mokesčiams susijusiems su COVID19 kompensavimu – 442 336,83 Eur.; gautina suma iš VLK už endoprotezus – 1 365,00 Eur.; gautina
suma iš UAB „Limedika“ (už gražintas prekes) – 171,28 Eur.; gautina suma už draudiminį įvykį –
624,97 Eur.
Pastaba Nr. 9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis 2020 m. birželio 30 d. yra 7 828 196,80 Eur.
Pinigų kasoje, pinigų kasos aparate ir pinigų kelyje likutis sudarė – 47 361,86 Eur.
Didžiausią dalį pinigų likučio banko sąskaitose (6 779 474,90 Eur) sudarė Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos vaistams, medicinos pagalbos priemonėms įsigyti,
darbuotojų darbo užmokesčiui ir kitoms sveikatos reikmėms.
Pastaba Nr. 10 Finansavimo sumos
Apibendrinta informacija apie Ligoninės 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 2020 m. birželio 30 d. duomenimis
pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede nustatytą formą (pridedama).
Pastaba Nr. 11 Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ligoninė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2020 m. birželio 30 d. turėjo 56 Eur kitų
ilgalaikių įsipareigojimų. Šią sumą sudaro pagal pasirašytą judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį
atliekami mėnesiniai mokėjimai už ryšio įrangą (24 mėn.)
Pastaba Nr. 12 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2020 m. birželio 30 d. Ligoninės trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 6 004 895,95
Eur.
2020 m. birželio 30 d. tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas iš viso sudarė
758 738,75 Eur. Didžiausią dalį tiekėjams mokėtinų sumų sudarė mokėtinos sumos už
medikamentus, kraujo komponentus, komunalinius patarnavimus. Skolos susidarė dėl to, kad nuo
2017 m. liepos 1 d. atsirado prievolė tiekėjams PVM sąskaitas – faktūras teikti per „E – sąskaita“
sistemą, kurių tiekėjai nepateikė laiku.
2020 m. birželio 30 d. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2 904 013,54 Eur.:
iš jų mokėtinas darbo užmokestis – 1 577 199,59 Eur., mokėtina socialinio draudimo
įmoka – 799 640,16 Eur., mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 519 178,82 Eur., mokėtinos
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sumos pagal vykdomuosius raštus – 6 046,97 Eur. kitos mokėtinos sumos 1 948,00 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį užskaityta socialinio draudimo įmokų – 3 818 150,92 Eur.
(21,27% ir 21,99 %).
Pastaba Nr. 13 Sukauptos mokėtinos sumos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2020 m. birželio 30 d. sukauptos mokėtinos sumos yra
2 285 262,28 Eur, iš jų:
Sukauptos atostoginių sąnaudos – 2 269 216,13 Eur., Kitos sukauptos mokėtinos sumos
(bendrosios civilinės atsakomybės draudimas ir turto draudimas) – 16 046,15 Eur.
Pastaba Nr. 14 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus iš viso sudaro – 48 962,71 Eur.
Iš jų: Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 5 486,82 Eur.
Įmokos VLK pacientams padarytai žalai atlyginti – 43 319,87 Eur.
Kiti gauti išankstiniai mokėjimai (gauti sutarčių pasiūlymų užtikrinimai) – 156,02 Eur.
Pastaba Nr. 15 Grynasis turtas
Dalininkų kapitalas
Ligoninės dalininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigai dalininkų kapitalas yra 3 045 780,49 Eur.
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ligoninės sukauptas ankstesnių metų perviršis – 7 931 568,86 Eur.
Ligoninės einamųjų metų perviršis – 1 416 039,27 Eur.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos
kitos pajamos padidėjo nuo 20 873 808,05 Eur. iki 23 771 763,87 Eur. Padidėjimui įtakos turėjo
nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. specializuotų ambulatorinių paslaugų bazinių kainų padidintas – 10 %;
stacionarinių paslaugų – 7 %; brangių tyrimų ir procedūrų – 7 %; medicininės reabilitacijos ir (ar)
sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo – 8%, taip pat nuo 2020 m. balandžio 1 d. padidinta asmens
sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė.
Pastaba Nr. 16 Finansavimo pajamos
Informacija apie finansavimo pajamas yra pateikta pagal 3–iojo VSAFAS „Veiklos
rezultatų ataskaita“ 2 priede. Šios sumos detalizuojamos lentelėje:
Eil. Nr.

Pavadinimas

2020 metai

I

Finansavimo pajamos

2 486 833,14

I.1

Iš valstybės biudžeto

704 812,82

Gydytojų rezidentų pareiginei algai mokėti (PROG_REZID)
ES projektas „VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės
operacinio bloko remontas“ ilgalaikio turto nusidėvėjimas (ES03)

31 097,33
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ES projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams

680,18

kūrimas VŠĮ Žalgirio klinikoje ir VŠĮ RVUL“ ilgalaikio turto
nusidėvėjimas (ES06)

Įgyvendinant Lietuvos apsaugos investicijų fondo (toliau –

3 566,22

LAAIF) ir Ligoninės lėšomis finansuojamą projektą „VŠĮ
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medicininių
atliekų nukenksminimo bei perdirbimo sistemos diegimas“,
įsigyta

medicininių

atliekų

nukenksminimo

įrenginys

su

integruotu smulkintuvu bei išoriniu garo (ilgalaikio turto
nusidėvėjimas (LAAIF2)
ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-01-0002 „Toksikologinių

966,96

paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“ lėšų
panaudojimas ilgalaikio turto įsigijimui.
ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0004 „Galvos smegenų

13 227,00

kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo

gerinimas

VŠĮ RVUL“

lėšų

panaudojimas

ilgalaikio turto (kompiuterinio tomografo) nusidėvėjimui.
LSMU Klinikinės internatūros praktika
Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas (už vadovavimą

79,84
6 004,25

praktikai) lėšos panaudotos praktikos vadovų DU ir Sodrai
(VIKO_PR/VB).

Sunaudotos atsargos (medikamentai) gautos iš Valstybės

3 147,59

rezervinio fondo REZERVAS/VB)
Rezervinio fondo sunaudoti medikamentai (REZFOND)
Valstybės biudžeto lėšos panaudotos atsargoms įsigyti, susijusios

136,70
58 584,18

su COVID-19 ekstremalia situacija
I.2

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

716 707,08

ES projektas „VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės

176 218,21

operacinio bloko remontas“ ilgalaikio turto nusidėvėjimas (ES03)
ES projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams

3 854,36

kūrimas VŠĮ Žalgirio klinikoje ir VŠĮ RVUL“ ilgalaikio turto
nusidėvėjimas (ES06)

ES projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0004 „Galvos smegenų
kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas VŠĮ RVUL. ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

74 953,02
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Sukauptos gautinos sumos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamas projektas Lioon DC Nr. 822616
"Naujų teisėsaugos technologijų sukūrimas kovojant su
internetiniais narkotikų nusikaltimais" „Law Enforcement
Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online
Drug Crimes" (Lion DC) (Darbo užmokesčio ir soc. draudimo
išlaidos).
ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-01-0002 „Toksikologinių
paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“
panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms (Toksikologijos
centro remonto rangos darbams, darbo užmokesčiui ir soc.
draudimui, viešinimo paslaugoms)
ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-01-0002 „Toksikologinių

5 840,50

391 572,76

27 426,45

paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“
panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.
ES projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-01-0002 „Toksikologinių

21 506,63

paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“
panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti.
Projekto Nr. ES (08.1.3 – CPVA-V-603-02-0011) „Ūmus galvos
smegenų insulto diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas
VŠĮ Respublikinėje
Vilniaus
universitetinėje ligoninėje“ lėšų panaudojimas ilgalaikio turto
nusidėvėjimui.
I.3

Iš kitų finansavimo šaltinių

1 040 945,79

GMPS parama (ilgalaikio turto nusidėvėjimas)

1 329,52

Iš kitų lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas (KTIST)
.

15 335,15

82,26

Iš tiekėjų gautų paramos lėšų, įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas

1 718,62

(LAB)
Pušyno kelias iš kitų

lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas

1 434,30

(PUŠYNO_KITI)
Iš tiekėjų gautų paramos lėšų, įsigytų atsargų panaudojimas (LAB)
Panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti (LAB_PARAMA)
2 % paramos finansavimo sumos panaudota atsargoms įsigyti

509,77
52 551,24
25,49

Panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti (VLK)

144 719,81

Finansavimo sumos gautos iš Finansų ministerijos susijusios su

19 722,38

COVID-19 ekstremalia situacija panaudotos atsargoms įsigyti
Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių susijusios su COVID-19

510,22

ekstremalia situacija panaudotos atsargoms įsigyti
Panaudotos

finansavimo

sumos

priemonėms centralizuotai pirktoms

medikamentams

ir

medicinos

745 714,68

iš Valstybinės ligonių kasos

(VLK_C)
Panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti (VTLK1)

6 702,30
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Panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti (VTLK2)

613,64

Panaudotos finansavimo sumos gautos iš Vilniaus universiteto
ligoninės Santaros klinikų dėl skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos teikimo (SANTAROS)
Panaudotos finansavimo sumos gautos iš Vilniaus universiteto
(studentų praktikai) (VU_PR/KT) (Darbo užmokesčio ir soc.
draudimo išlaidos).
Panaudotos finansavimo sumos gautos iš LSMŪ (studentų
praktikai) (LSMU PER/KT) (Darbo užmokesčio ir soc. draudimo
išlaidos).
1.5.
Iš savivaldybių biudžetų

62 417,55

Finansavimo sumos gautos iš savivaldtbės susijusios su COVID-19
1.6.
ekstremalia situacija panaudotos atsargoms įsigyti

24 367,45

2 546,50

347,51

24 367,45

Pastaba Nr. 17 Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 23 771 763,87 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, bei
mokamos paslaugos.
Pastaba Nr. 18 Pagrindinės veiklos sąnaudos
Didžiausią dalį ataskaitinio laikotarpio Ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 17 415 770,90 Eur. Iš jų: darbo užmokesčio
sąnaudos sudarė – 17 104 777,89 Eur., socialinio draudimo sąnaudos – 310 993,01 Eur
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 2 042 404,71 Eur.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. medicinos darbuotojams padidintas darbo užmokestis
vidutiniškai 10 proc., o nuo 2020 m. balandžio 1 d. visiems įstaigos darbuotojams darbo užmokestis
padidintas 12,5 proc. Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo apie 13,3 proc.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo ilgalaikio
turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (nuo 485 019,59 Eur. iki 537 049,11 Eur.) 10,7 proc.
tam įtakos turėjo naujai įsigyto turto įvedimas į eksploataciją ir tam turtui skaičiuotas
nusidėvėjimas.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo transporto
sąnaudos (nuo 22 095.14 Eur. iki 24 510,75 Eur.) 10,9 proc. tam įtakos turėjo išaugusios pacientų
transportavimo sąnaudos ir automobilių remonto sąnaudos.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo kvalifikacijos
kėlimo sąnaudos (nuo 2 031,05 Eur. iki 2 488,00 Eur.) 22,5 proc. tam įtakos turėjo medicinos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo paprastojo
remonto ir eksploatavimo sąnaudos (nuo 663 244,69 Eur. iki 875 653,94 Eur.) 32,0 proc. tam įtakos
turėjo Toksikologijos centro remonto rangos darbai, vykdant ES projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-61101-0002 „Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje (ES)“ bei
padidėjusios medicininės aparatūros remonto sąnaudos.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nuvertėjimo ir
nurašytų sumų sąnaudos (nuo 355,19 Eur. iki -26 696,42 Eur.) 32,0 proc. tam įtakos turėjo 2019
metų pabaigoje nuvertintų atsargų, nuvertėjimo atstatymas ir atsargų nurašymas, panaudojus
atsargas įstaigos veikloje atsiradus COVID -19 ekstremaliai situacijai.
Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu padidėjo Socialinių išmokų

