










VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
CENTRO 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įst. k. 279761360
Adresas: Jūros g. 5, Tauragė, LT-72212, Lietuvos Respublika
Veikla – Asmens sveikatos priežiūra
Steigėjas – Tauragės rajono savivaldybė. Dalininko įnašas – 0 Lt.
Vadovas. Iki 2014 m. rugsėjo 4 d. įstaigai vadovavo direktorė Asta Piečienė. Nuo 2014 m. 
rugsėjo 15 d. įstaigai vadovauja direktorius Donatas Petrošius.
Per 2014 m. Astai Piečienei buvo prikaityta 37 880,99 Lt darbo užmokesčio. Iš jo 7 133,88 
išeitinė kompensacija, 1 336,75 Lt – už nepanaudotas atostogas.
Per 2014 m. Donatui Petrošiui buvo priskaityta 13 409,29 Lt darbo užmokesčio.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 
padaliniai buvo šie:

Eil. 
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4
1. Žygaičių ambulatorija Žygaičių mstl., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
2. Gaurės ambulatorija Gaurės k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
3. Eičių medicinos punktas Eičių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
4. Visbarų medicinos punktas Visbarų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
5. Kęsčių medicinos punktas Kęsčių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
6. Galmenų medicinos punktas Galmenų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
7. Lomių medicinos punktas Lomių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
8. Mažonų medicinos punktas Mažonų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
9. Šakių medicinos punktas Šakių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
10. Taurų medicinos punktas Taurų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
11. Kunigiškių medicinos punktas Kunigiškių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
12. Baltrušaičių medicinos punktas Baltrušaičių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
13. Dacijonų medicinos punktas Dacijonų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
14. Sartininkų medicinos punktas Sartininkų k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
15. Dauglaukio medicinos punktas Dauglaukio k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
16. Dapkiškių medicinos punktas Dapkiškių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
17. Lauksargių medicinos punktas Lauksargių k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
18. Pagramančio medicinos punktas Pagramančio mstl., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
19. Šakviečio medicinos punktas Šakviečio k., Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
20. Sungailiškių medicinos punktas Sungailiškių k. Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra
21. Greitosios medicinos pagalbos 

skyrius
V. Kudirkos g. 2, Tauragės m. Tauragės r. sav. Asmens sveikatos priežiūra

22. Psichikos sveikatos skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
23. Odontologijos skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
24. Terapijos skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
25. Akušerijos - ginekologijos skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
26. Vaikų ligų skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
27. Chirurgijos skyrius Jūros g. 5, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
28. Pagėgių greitosios medicinos 

pagalbos skyrius
Jaunimo g. 6, Pagėgiai Asmens sveikatos priežiūra

29. Psichiatrijos dienos stacionaras K. Donelaičio g. 21, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
30. Vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos tarnyba
Stoties g. 25, Tauragė Asmens sveikatos priežiūra
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Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
181 186

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų forma
Ž emesniojo Ž emesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų  finansinės būklės ataskaitos forma

2. Finansinių ataskaitų valiuta
Lietuvos litas

3. Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitą reglamentuoja 13-as VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodus ir taisykles – 22-as 
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina įskaitant 
PVM. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaž inimo, 
didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, 
kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 
nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  nematerialiojo 
turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto 
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos 
dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė 
vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 
sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 
juridines teises. Nematerialiajam turtui įstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos 
normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2009-12-23 d. įsakymu Nr.V-140.  

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis šia nustatyta metine 
amortizacijos suma:

Eil. 
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
ekonominiai 
normatyvai 

(metais)

Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
ekonominiai 
normatyvai 

(procentais per 
metus)

NEMATERIALUSIS TURTAS

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 
dokumentacija

1 3

2. Kitas nematerialusis turtas 2 50

4. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 
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metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaž inimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas 
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidž iamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas 
ir už registruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos 
dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 
direktoriaus 2009-12-23 d. įsakymu Nr.V-140.  

Eil. 
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
ekonominiai 
normatyvai 

(metais)

Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
ekonominiai 
normatyvai 

(procentais per 
metus)

MATERIALUSIS TURTAS

1. Mašinos ir įrenginiai

1.1. Medicinos įranga 6 16,7

1.2. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių 
technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

8 12,5

2. Transporto priemonės

2.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 16,7

2.2. Specialūs automobiliai 4 25,0

3. Baldai ir biuro įranga

3.1. Baldai 7 14,3

3.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 25,0

3.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 25,0

3.4. Kita biuro įranga 8 12,5

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

4.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 16,7

4.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 20,0

5. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas 
ir finansiniai įsipareigojimai“.
Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. po vienerių metų gautinos sumos;
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2. kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. per vienerius metus gautinos sumos;
2. pinigai ir jų ekvivalentai;
3. kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės,
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. 
Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

6. Atsargos
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į 
tai, kuri iš jų mažesnė. Prie atsargų priskiriama medž iagos, ž aliavos ir neatiduotas naudoti 
ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto nurašoma į sąnaudas.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga 
taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

7. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“.
Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:
- finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- finansavimo sumas iš kitų šaltinių.
Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
-finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
-finansavimo sumas kitoms išlaidoms .
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 
susijusios sąnaudos.

8. Atidėjiniai
Kai tikėtina, kad atidėjiniui padengti reikalingas išlaidas arba jų dalį apmokės kita šalis, 
gautina kompensacija turi būti pripažįstama tik tada, kai yra pakankamai įrodymų, kad ši 
kompensacija bus gauta. Gautina kompensacija apskaitoje registruojama kaip atskiras turtas ir 
mažinamos atidėjinių sąnaudos veiklos rezultatų ataskaitoje. Pripažinta ir apskaitoje 
registruota kompensacijos suma neturi viršyti atidėjinio sumos.
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9. Kitos pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių 

ir socialinių įmokų pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS 
„Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, 
išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu 
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali 
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos 
registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos 
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra 
uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., 
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

10. Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 
Sąnaudų, susijusių su  turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai 
nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma 
tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada 
buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma. 

11. Operacijos už sienio valiuta
Operacijų užsienio valiuta įstaiga neturi

12. Straipsnių tarpusavio užskaitos
Straipsnių tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdo

13. Kiti apskaitos principai
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Apskaitos politikos keitimas

1. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

2. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 
galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio 
palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų 
srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

3. Įstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-
ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir 
ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, 
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 
laikomas apskaitos politikos keitimu.

4. 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. Poveikis, kurį daro apskaitos 
politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių 
ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio 
laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei 
esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo 
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji 
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama 
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

1. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS 
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

2. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 
buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų 
įvykių.

3. Įstaigos apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos 
komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios 
apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse 
ataskaitose.

4. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą 
priskiriamas:

a) laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
b) laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas 

turi įtakos ir jiems.
5. Įstaigos 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.

6. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas 
skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas Įstaigos pasirinktas 
dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas).
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Apskaitos klaidų taisymas

1. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos 
vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis 
išraiškomis yra didesnė nei 0,05 procento per finansinius metus gautų pajamų.
3. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma 
taip:
a) jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos 
rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
b) jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 
parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio 
finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės 
klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Informacijos reikšmingumo nustatymas

1. Informacijos reikšmingumo įvertinimas turį įtaką registruojant ūkines operacijas 
apskaitoje ir pateikiant informaciją finansinių ataskaitų rinkinyje; atsižvelgiant į sumų 
reikšmingumą taisomos apskaitos klaidos, apskaitoje registruojamas IMT bei atsargų 
nuvertėjimas.
2. Informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali 
iškreipti finansines ataskaitas ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems 
sprendimams.
3. Įstaigoje informacija laikoma reikšminga, jei jos suma yra iki 0,5 procentų per 
finansinius metus uždirbtų pajamų.

III. PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62 p.

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo 
laiko nematerialiajam turtui:
Įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Neribotą naudingo 
tarnavimo laiką turi plėtros darbai, susiję su nematerialiuoju turtu, literatūros, mokslo ir meno 
kūriniai bei radijo dažniai. Tokio turto Įstaiga neturi.
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13 VSAFAS 1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Plėtros 
darbai

Programinė 
įranga ir

jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai 

ir išankstiniai 
apmokėjimai

Pre
sti-
žas

Iš viso
Patentai ir 

kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 
4 

stulpelyje)

Literat
ūros, 
moksl

o ir 
meno 
kūrini

ai

Kitas 
nemat
erialus

is 
turtas

Nebaigti 
projektai

Išankst
iniai 

apmok
ėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradž ioje
124905,00 124905,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 32848,00 32848,00

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 32848,00 32848,00

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
suma per ataskaitinį laikotarpį

-40950,00 -40950,00

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -40950,00 -40950,00

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-
3+/-4)

116803,00 116803,00

6 Sukaupta amortizacijos suma 
ataskaitinio laikotarpio pradž ioje

X -124238,83 X X X -124238,83

7 Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma**

X X X X

8 Apskaičiuota amortizacija per 
ataskaitinį laikotarpį

X -5753,18 X X X -5753,18

9 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto amortizacijos suma

X 40947,00 X X X 40947,00

9.1 Parduoto X X X X
9.2 Perduoto X X X X
9.3 Nurašyto X 40947,00 X X X 40947,00

10 Pergrupavimai (+/-) X X X X
11 Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10)

X -89045,01 X X X -89045,01

12 Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

13 Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**

14 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

15 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 (+/-)

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

19 Nematerialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-
18)

27757,99 27757,99

20 Nematerialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-
12)

666,17 666,17

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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** Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo
13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62, 64.1-64.3 p.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
83955,00 121033,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.64.5-64.6 p.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINE NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1 p. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialiojo turto Įstaiga neturi.

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 72.1, 73 p. 
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Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo 
nuostoliai:
Nebuvo

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per 
ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto 
atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 
Nebuvo
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2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

12 VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ 1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infra-
struktūros ir 
kiti statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir įren-
giniai

Transporto 
priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas Ne-
baig-ta 

sta-
tyba

Išanks-
tiniai 
apmo-
kėjima

i

Iš viso
Gyve-
namie

ji
Kiti

Kitos 
verty-

bės

Kitas 
ilgalaikis 

mate-
rialusis 
turtas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Įsigijimo ar 

pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

874558,04 582313,77 596098,00 267833,00 2320802,81

2 Įsigijimai per 
ataskaitinį laikotarpį

15184,00 28609,24 4191,00 47984,24

2.1 Pirkto turto įsigijimo 
savikaina

15184,00 8712,00 4191,00 28087,00

2.2 Neatlygintinai gauto 
turto įsigijimo 
savikaina

19897,24 19897,24

3 Parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto suma 
per ataskaitinį 
laikotarpį

-142072,00 -64217,60 -206289,60

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto -142072,00 -64217,60 -206289,60
4 Pergrupavimai (+/-) 227331

,00
-
227331,00

5 Įsigijimo ar 
pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4)

227331
,00

747670,04 582313,77 560489,64 44693,00 2162497,45

6 Sukaupta 
nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

X -785320,32 -579321,29 -448590,62 X -12575,16 X X -1825807,39

7 Neatlygintinai gauto 
turto sukaupta 
nusidėvėjimo suma**

X X X X

8 Apskaičiuota 
nusidėvėjimo suma 
per ataskaitinį 
laikotarpį

X -
3030,0
8

-19881,61 -2983,48 -48021,07 X -7739,47 X X -81655,71

9 Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimo 
suma

X 140908,22 59370,14 X X X 200278,36

9.1 Parduoto X X X X
9.2 Perduoto X X X X
9.3 Nurašyto X 140908,22 59370,14 X X X 200278,36
10 Pergrupavimai (+/-) X X X X
11 Sukaupta 

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

X -
3030,0
8

-664293,71 -582304,77 -437241,55 X -20314,63 X X -1717184,74

12 Nuvertėjimo suma 
ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

X X

13 Neatlygintinai gauto 
turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**

X X

14 Apskaičiuota 
nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

X X

15 Panaikinta 
nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

X X

16 Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto 
turto nuvertėjimo 
suma

X X

16.1 Parduoto X X
16.2 Perduoto X X
16.3 Nurašyto X X
17 Pergrupavimai (+/-) X X
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Eil. 
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Transporto 
priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro įran-

ga

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Ne-
baigta 

sta-
tyba

Išanks-
tiniai 
apmo-
kėjima

i

Iš viso

Gyvenamieji Kiti

Infra-
struktū-

ros ir kiti 
statiniai

Nekiln
o-

jamosi
os 

kultūr
os 

vertyb
ės

Mašinos 
ir įren-
giniai

Kitos verty-
bės

Kita
s 

ilgal
aikis 
mate
rialu

sis 
turta

s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

X X

19 Tikroji vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

X X X X X X X X X

20 Neatlygintinai gauto 
turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios 
vertės pokytis

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

X X X X X X X X X

22 Parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto 
tikrosios vertės suma

X X X X X X X X X

22.1 Parduoto X X X X X X X X X
22.2 Perduoto X X X X X X X X X
22.3 Nurašyto X X X X X X X X X
23 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
24 Tikroji vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(19+20+/-21-22+/-23)

X X X X X X X X X

25 Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(5-11-18+24)

83376,33 9,00 123348,09 2437
8,37

455312,71

26 Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje 
(1-6-12+19)

224300,92 89237,72 2992,48 147507,38 2552
57,84

494995,42

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4 p.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 538 812,81 1 678 260

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 
vertė yra:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:
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Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 72.1, 73 p. 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo 
nuostoliai:
Nebuvo

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes 
per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo 
turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:
Nebuvo

3. FINANSINIS TURTAS

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

17 VSAFAS“ FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI “ 9 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuo

jamų ir 
asocijuotųj

ų ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

Iš viso

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

Tarp jų 
iš 

kontroli
uojamų 

ir 
asocijuot

ųjų ne 
viešojo 
sektoria

us 
subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš 

viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
518034,27 494584,84 465851,06 448719,23

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas
508874,07 494584,84 449471,87 448719,23

1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2 Gautinos sumos už  parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už  suteiktas paslaugas 508874,07 494584,84 449471,87 448719,23
1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos
1.5.1 Iš biudžeto
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos 9160,20 16379,19
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 518034,27 494584,84 465851,06 448719,23
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17-ojo VSAFAS„FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“, 
XIII.95.3 p.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo 
pripaž inimo priežastys:
Nebuvo

4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

6 VSAFAS  6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė 
ataskaitini

o 
laikotarpi

o diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 11080,44 6471,04
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 680,29
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 

vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 11080,44 5790,75
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 11080,44 6471,04
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73 p.

Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat 
tokių keitimų priežastys: :
Nebuvo

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

17VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 11 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS 

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Iš viso
Biudžeto 

asignavimai
Iš viso

Biudžeto 
asignavimai

1 2 3 4 5 6
1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)
1.1 Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)
2.1 Pinigai bankų sąskaitose
2.2 Pinigai kasoje
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2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)
1646997,18 1252271,49

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 1640769,75 1250698,48
3.2 Pinigai kasoje 6184,43 1573,01
3.3 Pinigai kelyje 43,00
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1646997,18 1252271,49
5 Iš jų išteklių fondų lėšos

6. ATSARGOS

8VSAFAS „ ATSARGOS“ 1 priedas

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Straipsniai

Strateginės 
ir neliečia-

mosios 
atsargos

Medž iagos, 
žaliavos ir 

ūkinis invento-
rius

Nebaigta gaminti 
produkcija ir 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalai
kis 

materi
alusis 

ir 
biologi

nis 
turtas, 
skirtas 
pardu

oti

Iš viso
Nebaigta 
gaminti 

produkcija

Nebaigto
s vykdyti 
sutartys

Pagaminta 
produkcija

Atsargos, 
skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradž ioje
36093,75 36093,75

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį 
laikotarpį (2.1+2.2)

682708,26 682708,2
6

2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 577451,85 561965,8
2

2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo 
savikaina

105256,41 120742,4
4

3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 
laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-680087,11 -
680087,1
1

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -680087,11 -

680087,1
1

3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
38714,90 38714,90

6 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje

7 Nemokamai arba už simbolinį 
atlygį gautų atsargų sukauptas 
nuvertėjimas (iki perdavimo)

8 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 
laikotarpį

9 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 
ataskaitinį laikotarpį suma

10 Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 
perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 
nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1 Parduota
10.2 Perleista (paskirstyta)
10.3 Sunaudota veikloje
10.4 Kiti nurašymai
11 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
12 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje Atsargų 
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nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-
10+/-11)

13 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-12)

38714,90 38714,90

14 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradž ioje (1-6)

36093,75 36093,75

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5 p. 

Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių:
Nebuvo

Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar 
ūkinių įvykių:
Nebuvo
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7. FINANSAVIMO SUMOS

20 VSAFAS  „ FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI 
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansa-
vimo sumų 

likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansa-
vimo 
sumų 
likutis 

ataskaiti-
nio 

laikotar-
pio 

pabaigoj
e

Finansavi-
mo sumos 
(gautos), 
išskyrus 

neatlygin-
tinai gautą 

turtą

Finan-
savmo 
sumų 

pergru-
pavi-mas

Neatly-
gintinai 
gautas 
turtas

Perduota 
kitiems 
viešojo 
sekto-
riaus 

subjek-
tams

Finansa-
vimo 
sumų 

sumažė-
jimas dėl 

turto 
pardavi-

mo

Finansa-
vimo sumų 
sumažėj-

imas dėl jų 
panaudo-
jimo savo 

veiklai

Finansa-
vimo sumų 
sumažėji-
mas dėl jų 
perdavimo 
ne viešojo 
sektoriaus 

subjektams

Finan-
savimo 
sumos 

grąžintos

Finan
sa-

vimo 
sumų 
(gauti

nų) 
pasike
itimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų:

25900,82 2984,28 -7171,98 21713,12

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 25900,82 2984,28 -7171,98 21713,12
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą 
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų):

17032,00 -10029,94 7002,06

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17032,00 -10029,94 7002,06
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 17032,00 -17032,00
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 
dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti):

144833,33 16912,96 -43172,49 118573,8
0

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 144833,33 16912,96 -43172,49 118573,8
0

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 24892,74 6760,84 105256,4
1

-106195,90 30714,09

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 24892,74 105256,4
1

-99435,06 30714,09

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 6760,84 -6760,84
5. Iš viso finansavimo sumų: 195626,89 23792,84 125153,6

4
-166570,31 178003,0

7

20 VSAFAS „ FINANSAVIMO SUMOS“ 5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Eil. Nr. Finansavimo šaltinis Ataskaitinio laikotarpio pradž ioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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 priklausančią finansavimo sumų iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
dalį)

25900,82 25900,82 21713,12 21713,12

2 Iš savivaldybės biudžeto 7002,06 7002,06
3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų
144833,33 144833,33 118573,80 118573,80

4 Iš kitų šaltinių 24892,74 24892,74 30714,09 30714,09
5 Iš viso 195626,89 195626,89 178003,07 178003,07
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8. ĮSIPAREIGOJIMAI

17-ojo „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ VSAFAS 16 
priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena

Iš viso

Tarp jų 
viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojami

ems ir 
asocijuotiesiem

s ne viešojo 
sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuoja

miems ir 
asocijuotiesie
ms ne viešojo 

sektoriaus 
subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 

finansavimo sumos
2 Tiekėjams mokėtinos sumos 92260,56 101951,14
3 Sukauptos mokėtinos sumos 425390,37 434257,25
3.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
3.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 425390,37 434257,25
3.3 Kitos sukauptos sąnaudos
3.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
4.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
4.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
4.3 Kitos mokėtinos sumos
5 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 

balansinė vertė (1+2+3+4)
517650,93 536208,39

17 VSAFAS   „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 17 
priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO 
VALIUTOMIS

Eil. 
Nr.

Įsipareigojimų dalis 
valiuta

Įsigijimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio 

pradž ioje

Įsigijimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Nacionaline 536208,39 517650,93
2 Eurais
3 JAV doleriais
4 Kitomis
5 Iš viso

ATIDĖJINIAI 

18 VSAFAS „ ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ 

Nebuvo
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9. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

10 VSAFAS „KITOS PAJAMOS“  2 priedas

KITOS PAJAMOS*

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9075062,14 8805809,57
1.1 Pajamos iš rinkliavų
1.2 Pajamos iš administracinių baudų
1.3 Pajamos iš dividendų
1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo
1.5 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio 

turto pardavimo pelnas
1.6 Suteiktų paslaugų pajamos** (sveikatos priežiūros) 9075062,14 8805809,57
1.7 Kitos
2 Kitos veiklos pajamos
2.1 Pajamos iš atsargų pardavimo
2.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio 

turto pardavimo pelnas
2.3 Nuomos pajamos
2.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, 

pajamos**(dokumentų kopijavimo)
2.5 Kitos 
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto 
tekste.

10-ojo VSAFAS "KITOS PAJAMOS" 41.3-43 p.

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų 
virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros
viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0
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10. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS

11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“, IV.19 p.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. 
Nr.

Darbo santykių rūšis

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -5182922,59 -5523011,35 -1612454,43 -1716775,64 181 186

2 Kiti darbuotojai, kurie teikė
paslaugas ir atliko darbus pagal
kitas nei darbo sutartis, savo
ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. 
dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -5182922,59 -5523011,35 -1612454,43 -1716775,64 181 186

11. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

6VSAFAS  4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 908,00 1235,51
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2 Baudų ir delspinigių pajamos
1.3 Palūkanų pajamos 908,00 1235,51
1.4 Dividendai
1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -776,77 -84,45
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -572,08 -5,05
2.3 Palūkanų sąnaudos
2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -204,69 -79,40
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) 131,23 1151,06

*Reikšmingos sumos turi buti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

SANDORIAI UŽ SIENIO VALIUTA

21-ojo VSAFAS „SANDORIAI UŽ SIENIO VALIUTA“ VI. 26 p.

Sandorių užsienio valiuta įstaiga neturėjo
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SEGMENTAI

25- ojo VSAFAS  „ SEGMENTAI“  priedas

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Įstaiga veiklos segmentų neturi

GRYNASIS TURTAS

4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24 p.

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 2015-03-04 Nr. SD-114

Tikrosios vertės rezervas ir kiti rezervai įstaigoje nesudaromi.

POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.63 p.

Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:
Nebuvo

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
2015 m. kovo 04 d.

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai 
pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorius Donatas Petrošius

Vyriausioji buhalterė Gitana Dimšienė




