
2-ojo VSAFAS ,,Finansines biikles ataskaita

2 priedas

(Zemesniojo lygio vielojo sektoriaus subjektq, isskyrus mokesdiq fondus ir iStekliq fondus, finansin6s biiklOs ataskaitos forma)

Yiesoji istaiga PANEVEzIO mmsro PoLIKLINIKA

(.,t.S"J" *kt"t"* t,rbl.kto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

148194854, Nemuno g. 75' Panev0Zio m., Panev0Zio m' sav'

iansines biikles ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 202lM.kovo 3ld. DUOMENIS

(data)
Paleikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Nr.

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutint ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutin0 pra6jusio

ataskaitinio laikotarPio
diena

A. I,GALAIKIS'TLIRl)\S 1.3s9.108,23

"lematerialusis 
turtas

I.l Plefos darbai

t.2 P.ogr""*e tra"g" ir jos ticencijos

.3 Kitas nematerialusis turtc

.4 lletalgti p-jet tai ir i5ankstiniai mokijilnai

5 Presti2as

ll. tJ galaikis rnaterialLlsis turtas 1.359.108,23

II, I Zeni

.1.2 Pastatai 1.220.459,87

[.3 hfr".t 
"knir". " 

kiti statiniai

It.4 Nektl"o1r""s.. kult[ros v€rtybes

II.5 Maiinos ir irenginiai
79.814,27

lt.6 Trmsporto priemon€s 10.797,93

.t.7 nt*lrt *i"t frtt[ros vertybes

1.8 Baldai ir biuro iranga
28.679,62

II.9 Kitas ilsalaikis materialusis turtas 19.356,54

n.l0 Nebaiela statyba ir i5ankstiniai nrokijimai

III lgalaikis fi nansinis turtas

r4in"rat;niui iStektiai ir kitas ilgalaikis hutas

B. BIOLOGINIS TURTAS

IRUMPALAIKIS TURTAS 1.095.611,37

Atsargos 36.597,1 1

1 Strategines ir neliediamosios atsargos

2 MedZiagos, Zaliavos ir ukinis inventorius 36.597,1 I

t.3 N"b",gt" g".t"x produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

t.4 @sparduoti (perduoti)

1.5 G6tkt.,*tild"* t. bt"l"ctnis turtas, skirtas parduoti

l. .Sarkstiniai apmokejimai 5.299,34

II, ?er vienus metus gautinos stunos 390.721,02

[t.I Giutirtos trumpalaikes finansines sumos

III.2 G.rt"ri *"ktsti"i ir socialinds imokos

I.3 Gautinos finansavimo sumos
'1.949,51

lt.4 ffi arduotas prekes, turt4, 3 I 9.685,30

II.5 Sukauptos gautittos sutnos 63.086,21

III.6 Kitos gautinos sumos

lv. Irumpalaikes investicij os

)inigai rr pnigq ekvivalentai 662.993,90

S VISO TURTO: 2.454.719,60

1



FINANSAVIMO SUMOS 1.351.41 1.57

Europos Sqlrurgos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq

;,dej.,rt*lilqq."qfrfi .l.trumpalaikiaiatid€jiniai

Moketinos smos iEuroPos Sqjugos

Moketinos sumos ibiudzetus ir

GrqZintini urokesdiai, irnokos ir jq

Su dubo smtykiais susijg

Direktorius
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas

arba jo igaliotas administracijos

Vyriausrqij !uh4!ere
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

.4:>- -'----
(parasas)

Karolis Valantinas
(vardas ir Pavardi)

Rita Trumpauskiene
(vardas ir pavarde)

2



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio viesojo sektoriaus subjektq, isskyrus mokesdiq fondus ir iStekliq fondus, veiklos rezultatq ataskaitos forma)

PANEVEZIO MIESTO POLIKLINIKA
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grup0s pavadinimas)

148194854, Nemuno PanevdZio m.. PanevdZio m. sav.

arbakonsoliduot4|4veiklosreZultatqataskaitq,kodas,adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2021M. Kovo 3ld. DUOMENIS

(data)

Direktorius Karolis Valantinas

(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas

arba jo igaliotas administracijos

(vardas ir pavarde)

Nr.

..................-

F
(para5as)

Vy.iausioji Uutralm Rita Trumoauskiene
(vardas ir Pavarde)

Pateikimo valiuta ir likslumas: eurais

Eil, Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarPis
Pra0jgs ataskaitinis

laikotarpis

pecnlNorr ts vEIKl.os PAJANIoS 1.232.723,93 872.531,1!

I FINANSAVIMO PAJAMOS 308.164,71 5.590,4

I.1 I5 valstybes biudZeto 180.751,73 2.272,64

.2. I5 savivaldybiq biud2eq 7.599,5C

.3. I5 ES, uZsienro valstybiq ir tarptatltiniq organizacijq leSq 4.005,0r L467,1 E

t.4 tS kitrl finansavimo Saltinitl l I 5.808,4( L850,6:

II, MOKESEIU IR SOCIALINIU IMOKU PA]AMOS

I PECNWOTNES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 924.559,16 866.946,72

II.I, Pagrindines veiklos kitos pajamos 924.559,1( 866.963,72

tI.2. Pewestinq pagrindines veiklos kitq pajamrl suma
'17,0c

B. PAGRINDINES \'IiIKLOS 54NAUDOS -1.352.3s9.s1 -867.011.91

I DARBO UZMOKITSCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -959.s07 ,54 -731.t10,3(

il. Irt.ISroEvEJlI'AO IR AMORTIZACIJOS 12.169,44 -3.242,6t

III, KOMUNALT}''U PASLAUGU IR RYSIU -23.720,91 15.838,4!

tv. KOMANDIRUOEIV

IRANSPORTO
-23.379,22 -849,72

I, (VALIFIKACIJOS KELIMO -1.666,0( 1.267,0C

VII, ?APRASTOJO RTMONTO IR EKSPLOATAVIMO -33.719,04 -953,4

VIII. r{uvpnrEflvo tR NIjRASYTU SUMU

tx. SUN,qUOOTqI TN PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA -250.893,30 -63.900,60

socielnnT ISMoKV

KI. NI]OMOS 1.772,02

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITV PASLAUGV -2.553,0'7 41 041,3!

XIV. KITOS 42.918,91 -8.750,3(

PAGRINDINES VOIXI-OS PERVIRSIS AR DEFICITAS r 19.615.6{ s.s23,2i

D. KITOS vEI KLOS REZI.ILTATAS

(ITOS VEIKLOS PA]AMOS

:envrsrrNos t BIUDZET,A KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II I, KITOS VEIKIOS SANATJDOS

E. ffilKLosREZtrL'IATAS 6.712,11

F. ,rpsxarros PoLITIKOS KEITINIO IR ESNIINIU APSKAITOS

PELi\-O NIOKESTIS

H. GR\]\iASIS PERVINNIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBE,S -l 19.63s,6,1 I 2.26s,93

N UOSA\',\]lt-S Nt ETODO lrA KA

t. C,RI'NASIS PERYIRSIS AR DEFICITAS -l 19.635,6r 12.26s,91

I IENKANTII S KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

lt. IEM<ENUS MAZUMOS DALIAI

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



___l

, Paneve1Ys, Lietuios ResPublil'n -1

AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJT INFORMACIJA

Subjektas uZsiima pirmines ambulatorinds asmens sveikatos prieZi[ros veikla, teikia Sias paslaugas

fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie istaigos prisira5iusiems gyventojams pagal sutarti su

PaneveZio teritorine ligoniq kasa.

skaidius:

veikla ir kurios
agalsavoprievolesatsakosavoturtu.|staigosveikla

VSI PaneveZio miesto poliklinika kontroliuojamq, asocijuotq ir kitq subjektq neturi.

2.APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos respublikos teises aktais, reglamentuojandiais vieSojo

finansines veikios apskait4 parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodZio 30d. isakymu
Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri isigaliojo 2010 m. sausio 1 d.

S4skaitq planas, parengtas vadovaujantis LR Finansq ministro 2008-12'22 isakymu

,,Del privaiomojo bendrojo s4skaitq plano patvirtinimo" bei velesniais jo papildymais,

istaigos vadovo 2010.01.04. isakymu Nr. 3a-V, suderintas su steigeju.

sektoriaus

Nr.1K-455
patvirtintas

3. PASTABOS

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie IMT balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitim4 per

ataskaitini laikotarpipateikta 12-o standarto I priede nustatyta forma.
per ataskaitini fetvirti istaiga isigijo Saldytuv4-vitrin4 uZ 880,88Eur bei 20 ne5iojamq kompiuteriq

uL l0396,I1Eur. Kompiuieriai reikilingi COVID vakcinavimo centre pacientq bei atliktq paslaugq

registravimui, Saldyuvas - uztikrinti nepertraukiam4 vakcinq saugojimo temperatlrq grandinq .

Nuo 2021m. pradZios pradetos teiiti psichikos sveikatos paslaugos prie istaigos prira5ytiems

gyventojams. Tam buvo isigytas registrat[ros stalas - pertvara uZ 1150Eur'

3.2. Atsargos

Informacija apie atsargq apyvart4 per ataskaitini laikotarpi pateikta lenteleje pagal 8VSAFAS

reikalavimus.



pirmqif ataskaitiniq metq ketvirti neatlygintinai gauta atsargq ui 234234,55Eur, iS jq

medikamentaifi:2322d4,60Eur, tikines priemones 1rt2029,95. Savo le5omis isigyta uZ 45185,88Eur,

tai baldai, ivairi biuro technika psichikos centro ik[rimui, flkines priemones (laikrodZiai, mobilfls

telefonai, dozatoriai, kabyktos ir pan.) COVID vakcinavimo centro paslaugq teikimui.

3.3. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti bei jq pokydius per ataskaitini

laikotarpi pateikiama laikantis 20 VSAFAS reikalavimq.

20Zi iefi+pirmqiiketvirti lstaiga gavo piniginemis le5omis finansavimo sumtl ui'78706,93Eur, tai

pagal ES proj.t ta gauta suma remonto darbams 14744,82Eur, i5 PaneveZio teritorines ligoniq kasos
'o:-gtq,tsiurDU'dldinimui del darbq pavojingumo karantino metu, l42,96Bur i5 PaneveZio miesto

savivaldybes DOTS kabineto darbuotojor DU ko*pensavimui. Neatlygintinai nepiniginemis le5omis

gauta zi+zlq,ssngr, iS jq perduota kiioms ne vie5ojo sektoriaus istaigoms uL 1791,86Eur (CoVID

iakcinos). Savo reikme-r'p*uudota finansavimo fi:326846,30Eur, kaip jau mineta 3.2. punkte,

didi:iqasios sumos dali sudaro medikamentai ir med.priemones.

3.4 [sipareigojimai

Visi [staigos isipareigojimai pateikiami bendr4ja Europos sqiungos Saliq valiuta. UZsienio valiuta

istaiga isipareigoj imq neturi.' rfiaiailiur Jsipu.eigojimus sudaro pensiniai kaupiniai. Paskaidiuota iSmokq suma sukakusiems

senatves pensini amZiq darbuotoj ams -1 085 32,07Eur'

Trumpalaikiq isipareigojimtl suma 556788,84Eur. Didhiqq jq dali sudaro su darbo santykiais

susijg isipareigoji*ul - 322921,27Eur, sukaupti atostoginiai - 186837,58Eur.

Moketinos sumos tiekejams uZ prekes bei paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro

47029,998ur.

3. 5. veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas deficitinis 119635,64Eur. Toki veiklos rezultat4 leme

ivairios objektyvios bei subjektyvios prieZastys.' 
Besitgsiantis karantinas ir 

-papildomai 
teikiamos paslaugos mobiliajame punkte bei CovID

vakcinacijos centre didina istaigos sqnaudas, tuo tarpu negalime .teikti daugiau paslaugq

prisira5iusiems gyventojams. Del tq padiq prieZasdiq, sumaZejus skatinamqiq bei profilaktiniq

progru.q paslaugq apimtims, sumaZejo i5 TLK gaunama suma uZ gerus darbo rezultatus'

prisira5iusiems jyventojams prud"3m teikti psichikos sveikatos paslaugas, idarbinti darbuotojai

paslaugq teikimui .riiittittti, tadiau dar negaunama pajamq uZ visus gyventojus'

Direktorius
i asmens Pareigq Pavadinimas

Vyriausiasis buhalteris

Karolis Valantinas
(vardas, pavarde)

Rita Trumpauskiene

Te,res 
"ktatt ip",€tgoto pasiraiyti asmens pareigq pavadinimas

(paraSas)

(vardas, pavarde)

2



patentai ir kitos 

licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir meno 

kūriniai

kitas nematerialusis 

turtas
nebaigti projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
18.915,07 18.915,07

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
18.915,07 18.915,07

6.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -18.915,07 X X -18.915,07

7.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 

suma**
X X X

8.
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X X

9.
Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X X X

9.1.     parduoto X X X

9.2.     perduoto X X X

9.3.     nurašyto X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X

11.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
X -18.915,07 X X -18.915,07

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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)

20.
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12)
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prestižas Iš viso

9

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai Plėtros darbai

Programinė įranga 

ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

1 



Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

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

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje
256.784,12 54.155,44 138.067,95 48.916,98 2.388.612,42

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.426,99 12.426,99

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina 12.426,99 12.426,99

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-62.226,72 -5.040,90 -67.267,62

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto -62.226,72 -5.040,90 -67.267,62

4. Pergrupavimai (+/-) 0,58 -2,03 -1,45

5.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
194.557,98 54.155,44 145.452,01 48.916,98 2.333.770,34

6.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
X -173.584,38 -42.931,36 -119.842,53 X -28.482,06 X X -1.029.757,10

7.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma**
X X X X

8.
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį 

laikotarpį
X -3.382,86 -426,15 -1.970,76 X -1.078,38 X X -12.169,44

9.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)
X 62.224,11 5.040,90 X X X 67.265,01

9.1.     parduoto X X X X

9.2.     perduoto X X X X

9.3.     nurašyto X 62.224,11 5.040,90 X X X 67.265,01

10. Pergrupavimai (+/-) X -0,58 X X X -0,58

11.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
X -114.743,71 -43.357,51 -116.772,39 X -29.560,44 X X -974.662,11

12.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -2,61 -2,03 X -4,64

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 2,61 2,03 X 4,64

16.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)
X X

16.1.     parduoto X X

16.2.     perduoto X X

16.3.     nurašyto X X

17. Pergrupavimai (+/-) X X

18.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17) 
X X

19.
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje***
X X X X X X X X

20.
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 

sukauptos tikrosios vertės pokytis***
X X X X X X X X

21.
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma (+/-) ***
X X X X X X X X

22.
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (22.1+22.2+22.3)***
X X X X X X X X

22.1.     parduoto*** X X X X X X X X

22.2.     perduoto*** X X X X X X X X

22.3.     nurašyto*** X X X X X X X X

23. Pergrupavimai (+/-)*** 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

25.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)
79.814,27 10.797,93 28.679,62 19.356,54 1.359.108,23

26.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)
83.197,13 11.224,08 18.223,39 20.434,92 1.358.850,681.225.771,16

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

X

X

X

X

X

1.220.459,87

X

X

X

X

-670.228,06

1.890.687,93

-664.916,77

-5.311,29

Išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso
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1.890.687,93

Mašinos ir 

įrenginiai

Transporto 

priemonės

Kilnojamosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta 

statyba

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai Žemė

Pastatai Infrastruk-

tūros ir kiti 

statiniai

Nekilnojamosios 

kultūros vertybės

1 



nebaigta gaminti 

produkcija

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 7 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 14.810,23 14.810,23

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 279.420,43 279.420,43

2.1.     įsigyto turto įsigijimo savikaina 45.185,88 45.185,88

2.2.     nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 234.234,55 234.234,55

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) -257.633,55 -257.633,55

3.1.     Parduota

3.2.     Perleista (paskirstyta) -1.791,86 -1.791,86

3.3.     Sunaudota veikloje -255.841,69 -255.841,69

3.4.     Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 36.597,11 36.597,11

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (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 (6+7+8-9-10+/-11)

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 36.597,11 36.597,11

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 14.810,23 14.810,23

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

6 8

                    8-ojo VSAFAS „Atsargos“

                    1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

 Medžiagos, 

žaliavos ir ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 

skirtos parduoti



Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo 

sumos (grąžintos)

 Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

18.708,51 4.350,65 211.653,38 -184.190,26 48.730,42

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17.569,65 4.350,65 -912,12 211.653,38 -184.190,26 46.679,44

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.138,86 912,12 2.050,98

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1.150.286,60 142,96 1.877,90 -7.599,50 80,64 1.144.788,60

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.150.286,60 1.877,90 -7.375,90 1.144.788,60

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 142,96 -223,60 80,64

3. 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):

145.466,58 10.394,17 727,13 -4.005,08 152.582,80

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 139.974,22 727,13 -4.005,08 136.696,27

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5.492,36 10.394,17 15.886,53

4. Iš kitų šaltinių: 12.298,40 63.819,15 19.976,14 -131.051,46 40.262,52 5.304,75

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 12.298,40 19.976,14 -26.969,79 5.304,75

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 63.819,15 -104.081,67 40.262,52

5. Iš viso finansavimo sumų 1.326.760,09 78.706,93 234.234,55 -326.846,30 40.343,16 1.351.406,57-1.791,86

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

10

-1.791,86

-1.791,86

           20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

           4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams



Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 6.742,71

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 6.742,71

1.3. Palūkanų pajamos

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

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos

2.3. Palūkanų sąnaudos

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 6.742,71

                                                                                   6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                   4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


