
Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 1348801,26 1365922,63

I. Nematerialusis turtas 3085,50 0,00

I.1 Plėtros darbai 0,00 0,00

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 3085,50 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

I.5 Prestižas 0,00 0,00

II. Ilgalaikis materialusis turtas 1345715,76 1365922,63

II.1 Žemė - -

II.2 Pastatai 1193903,42 1204526,00

II.3 Infrastruktūros statiniai - -

II.4 Kiti statiniai - -

II.5 Mašinos ir įrenginiai 91854,85 95181,32

II.6 Transporto priemonės 8667,18 9519,48

II.7 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 51290,31 56695,83

II.8 Kultūros ir kitos vertybės

II.9 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai

V. Kitas ilgalaikis tutas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 1390492,10 1430451,81

I. Atsargos 35999,57 90511,50

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos - -

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1937,17 90511,50

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys - -

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 34062,40

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti - -

II. Išankstiniai apmokėjimai 2747,52 1072,02

III. Per vienus metus gautinos sumos 376597,30 449180,97

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos - -

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos 23251,78 12276,79

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 353345,52 328763,89

III.5 Sukauptos gautinos sumos - 108140,29

III.6 Kitos gautinos sumos - -

IV. Trumpalaikės investicijos - -

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 975147,71 889687,32

IŠ VISO TURTO: 2739293,36 2796374,44

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika

148194854, el.p. buhalterija@paneveziomp.lt

Nemuno 75, Panevėžys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____________________Nr. _____
(data)



D. FINANSAVIMO SUMOS 1352273,61 1414762,86

I. Iš valstybės biudžeto 56965,45 103180,82

II. Iš savivaldybės biudžeto 1120194,25 1130772,05

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 174355,97 179525,91

IV. Iš kitų šaltinių 757,94 1284,08

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 681699,06 681323,74

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 106086,67 106086,67

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - -

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai - -

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 106086,67 106086,67

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 575612,39 575237,07

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 28250,96 38161,16

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 351107,14 341270,13

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 196254,29 191614,68

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4191,10

F. GRYNASIS TURTAS 705320,69 700287,84

I. Dalininkų kapitalas 3324,28 3324,28

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 701996,41 696963,56

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 5032,84 142665,09

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 696963,57 554298,47

G. MAŽUMOS DALIS - -

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO 

TURTO IR MAŽUMOS DALIES:
2739293,36 2796374,44

                      direktorius                                                                          _____________    
  (parašas)

                      vyriausioji buhalterė                                                           _____________    
 (parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)                                                         (vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)                                                                   (vardas ir pavardė)

Karolis Valantinas



Eil.Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.
Atask.laikot.

Praėjęs 

atask.laikot.

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2704223,15 3125103,00

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 598401,56 1229086,00

I.1. Iš valstybės biudžeto 520093,08 982571,00

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 17359,41 46499,00

I.3.
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų 

lėšų
12868,86 42096,00

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 48080,21 157920,00

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS - -

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2105821,59 1896017,00

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2105821,59 1896017,00

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 -

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2695656,53 3230810,00

I.
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 2124635,01 1970996,00

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 28623,14 25433,00

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 52051,03 37023,00

IV. KOMANDIRUOČIŲ - -

V. TRANSPORTO 3158,19 2819,00

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 1325,25 3134,00

VII. REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 5825,26 58003,00

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ - -

IX.
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA
366665,42 1006531,00

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ - -

XI. NUOMOS - 11415,00

XII. FINANSAVIMO 3911,61 -

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 2100,02 5431,00

XIV. KITOS 107361,60 110025,00

C.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS
8566,62 -105707,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

3 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148194854, el.p. buhalterija@paneveziomp.lt

Nemuno 75, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____________________Nr. _____
(data)



D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS - -

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS - -

II.
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS - -

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS - -

E.
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS
-3533,78 120,00

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA - -

G. PELNO MOKESTIS - -

H.
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
5032,84 -105587,00

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA - -

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 5032,84 -105587,00

I.
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI - -

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI - -

                      direktorius                                                                          _____________    
  (parašas)

                      vyriausioji buhalterė                                                           _____________    
 (parašas)

Karolis Valantinas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų 

pavadinimas)                                                         

(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)                                                                   (vardas ir pavardė)



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

Patentai, 

autorių ir 

kitos teisės

Nematerialio

sios vertybės

Kitas 

nematerialus

is turtas

Nebaigti 

projektai

Išankstiniai 

apmokėjimai

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 18.915,07 18.915,07

2. 3.267,00 3.267,00

2.1. pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 3.267,00 3.267,00

2.2.
neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo 

savikaina

2.3.
nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos 

(lizingo) sutartis

3.

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4.

5.

6. 22.182,07 22.182,07

6.1.

7. X -18.915,07 X X X -18.915,07

8. X X X X

9. X -181,50 X X X -181,50

10. X X X X

10.1. parduoto X X X X

10.2. perduoto X X X X

10.3. nurašyto X X X X

11. X X X X

12. X X X X

13. X -19.096,57 X X X -19.096,57

14.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto 

amortizacijos suma

Pergrupavimai (+ / –)

Kiti pokyčiai

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

Iš viso

2

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Pergrupavimai (+ / –)

Kiti pokyčiai

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)

Iš jos:

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 

amortizacijos suma

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr. Straipsniai
Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas



15.

16.

17.

18.

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19.

20.

21.

22. 3.085,50 3.085,50

23. 0,00 0,00

24.

25.

2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6 – 13 – 21) 

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1 – 7 – 14)

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis 

programine įranga ir licencijomis

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų 

vertybių tvarkymui ir apsaugai

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 

16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20) 

Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo 

suma

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto 

nuvertėjimo suma

Pergrupavimai (+ / –)

Kiti pokyčiai



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

Eil. Straipsniai Pastatai Infrastruktūros Kiti statiniai Mašinos ir Transporto Baldai, biuro Nebaigta Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
1890687,93 208605,92 54155,44 203100,73 2356550,02

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 5152,18 3469,79 8621,97

2.1.
pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo 

savikaina
5152,18 3469,79 8621,97

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3.
pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 

sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4.
turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3)
-713,90 -713,90

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto -713,90 -713,90

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai

6.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje

(1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5) 

1890687,93 213044,20 54155,44 206570,52 2364458,09

6.1.

Iš jos:

turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba 

pasigaminimo savikaina

7.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
-686161,93 -113424,60 -44635,96 -146404,90 X -990627,39

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį -10622,58 -8091,45 -852,30 -8875,31 X -28441,64

10.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (10.1 + 10.2 + 10.3)
0,00 326,70 X 326,70

10.1. parduoto X

10.2. perduoto X

10.3. nurašyto 326,70 X 326,70

11. Pergrupavimai (+ / –) X

12. Kiti pokyčiai

13.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)
-696784,51 -121189,35 -45488,26 -155280,21 X -1018742,33

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, 



18.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 

(18.1 + 18.2 + 18.3)

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+ / –)

20. Kiti pokyčiai

21.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)
1193903,42 91854,85 8667,18 51290,31 1345715,76

22.2.
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3.
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė

22.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

22.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

22.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi 

vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

23.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)
1204526,00 95181,32 9519,48 56695,83 1365922,63

23.1.

Iš jos: 

pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 

atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

23.3.
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė

23.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

23.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

23.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi 

vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

22.1.

Iš jos: 

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 

sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 



                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“

                         1 priedas

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4,00 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 40348,34

40348,34

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 93927,23 93927,23

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 57796,31 57796,31

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 36130,92 36130,92

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1. Parduota -97976,00 -97976,00

3.2. Perleista (paskirstyta) -741,95 -741,95

3.3. Sunaudota veikloje -97234,05 -97234,05

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (1+2-3+/-4)
36299,57 36299,57

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)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso



14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-6)

_______________________________

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas
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1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

103.180,81 374.395,37 2.911,88 182.498,66 -3.443,85 -618.817,96 -3.309,74 -6,73 19.557,01 56.965,45

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 103.180,81 670,74 182.498,66 -2.843,45 -226.136,72 -3.309,74 54.060,30

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 373.724,63 2.911,88 -600,40 -392.681,24 -6,73 19.557,01 2.905,15

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  

 iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

1.130.772,05 21.426,73 226,52 -32.232,06 -12,54 1,01 1.120.181,71

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.130.772,05 226,52 -10.804,32 -12,54 1.120.181,71

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 21.426,73 -21.427,74 1,01

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):

179.525,91 8.191,75 -2.911,88 2.641,06 -13.002,04 -76,29 174.368,51

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 143.612,65 2.641,06 -12.412,00 133.841,71

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 35.913,26 8.191,75 -2.911,88 -590,04 -76,29 40.526,80

4. Iš kitų šaltinių: 1.284,08 4.657,40 -2.774,76 42.586,99 -48.689,53 3.693,76 757,94

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.284,08 42.586,99 -43.113,13 757,94

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4.657,40 -2.774,76 -5.576,40 3.693,76

5. Iš viso finansavimo sumų 1.414.762,85 408.671,25 -2.774,76 227.953,23 -3.443,85 -712.741,59 -3.322,28 -83,02 23.251,78 1.352.273,61

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

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos
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Per ataskaitinį laikotarpį



                                                 

                                                                                    

Eil. Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

1 3 4

1. 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 -3533,78

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -3533,78

2.3. Palūkanų sąnaudos 

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -3533,78 6.742,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

_____________________________

6-ojo 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

Straipsnio pavadinimas
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2022 M. 2 ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
2022 m. liepos 25 d. 

                            1.BENDROJI INFORMACIJA 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854 

 

Adresas: Nemuno 75, LT 37355 , Panevėžys, Lietuvos Respublika 
 

     Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas 

fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su 

Panevėžio teritorine ligonių kasa. 

     2022 metų pradžiai prisirašiusiųjų draustų PSDF lėšomis gyventojų skaičius buvo 30435, gruodžio 

mėnesio pabaigai —  29981 asmenys. Per pusmetį sumažėjo 454 asmenimis. 

Įstaiga padalinių bei filialų neturi. 

 

     Vidutinis darbuotojų skaičius: 

Ataskaitinis laikotarpis 

180 asmenys 

      

     Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla 

neterminuota. 

 

Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01-2022.06.30. 

 

     VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

                                                 2.APSKAITOS POLITIKA 

2.1.    Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

     Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų papildymais ir pakeitimais, tvarkoma 

buhalterinė apskaita bei sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai: 

 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 

 Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis 

Inventorizacijos taisyklėmis.                   

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis 

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. 

     Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais 

bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.  

     Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 30d. įsakymu  

Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. 



2 

 

2.2. Sąskaitų planas 

     Sąskaitų planas, parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr.1K-455 

„Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ bei vėlesniais jo papildymais, patvirtintas 

įstaigos vadovo 2010.01.04. įsakymu Nr. 3a-V, suderintas su steigėju. 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

     VšĮ Panevėžio miesto poliklinika taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

     Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

 svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

 patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o  nešališka, netendencinga; 

o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

 visais reikšmingais atvejais išsami. 

     Apskaitos politika gali būti keičiama: 

 dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo; 

 jei to reikalauja kiti teisės aktai. 

     Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo rezultatai registruojami vadovaujantis 7-uoju 

VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai 

visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  

     Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

     Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės 

operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius 

apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginamumo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. 

     VšĮ Panevėžio miesto poliklinika buhalterinė apskaita  bei finansinės ataskaitos  nuo 2015.01.01 

pildomos naudojant bendrą Europos Sąjungos šalių valiutą – eurą, prireikus – ir eurą, ir užsienio 

valiutą. 

 

                                                         3. Pastabos 
 

     Ataskaitinių 2022m 2 ketvirčio. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija lyginama su 

atitinkamu praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio informacija.  

 

3.1. Nematerialusis turtas (P03) 

 

     Nematerialiojo turto (turto grupė - kompiuterinės programos) naudingo tarnavimo laikas 3 metai. 
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     Nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje bet dar nėra visiškai nudėvėtas, balansinė vertė 

lygi 0,00Eur.                                           

     Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra. 

     Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra. 

     Nematerialiojo turto, nebenaudojamo veikloje, įstaigoje nėra. Įstaigos veikloje naudojamas 

visiškai amortizuotas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 18915,07 Eur. 

     Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta antivirusinė programa už 3267Eur. 

     Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.  

 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04) 

 

     Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede nustatyta forma.  

 

     IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi;    

     IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;  

     IMT, nebenaudojamo įstaigos veikloje, nėra;  

     IMT, laikinai nenaudojamo įstaigos veikloje, nėra.  

     Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 8621,97 Eur. Šią sumą sudaro: kitas 

turtas – 2226,40 Eur; kompiuterinė įranga – 1243,39 Eur; medicininė įranga – 5152,18Eur, įsigyta 

vykdant ES lėšomis remiamą projektą (2 elektrokardiografai bei 2 nešiojamieji defibriliatoriai) 

      

3.3. Finansinis turtas. 

 

     VšĮ Panevėžio miesto poliklinika finansinio turto:  išvestinių finansinių priemonių, iki išpirkimo 

termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, neturi. 

 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. 

 

     VšĮ Panevėžio miesto poliklinika biologinio turto neturi. 

 

3.5. Atsargos (P08)  

 

     Informacija apie atsargų apyvartą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8VSAFAS 

reikalavimus. 

     2022 metų pirmąjį pusmetį įstaiga atsargų įsigijo už 57796,31Eur bei gavo neatlygintinai už 

36130,92Eur. Atsargų likutis yra 36299,57 Eur: tai ūkinės atsargos už 1937,17 Eur ir medikamentai 

už 34062,40Eur. 

 

3.6. Finansavimo sumos (P12)   

 

     Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčius per ataskaitinį 

laikotarpį pateikiama laikantis 20 VSAFAS  reikalavimų. 

      

     Iš viso finansavimo pajamų ataskaitiniais metais panaudota 712741,59 Eur, Didžiąją dalį 

270355,64Eur sudaro neatlygintinai gautos vakcinos dėl COVID19 ligos bei centralizuotai 

Valstybinės ligonių kasos lėšomis perkamos vakcinos vaikams. 392681,24Eur Sveikatos apsaugos 

ministerijos už COVID vakcinavimo bei testavimo paslaugas apmokėtos paslaugos bei 16802,52Eur 

– Panevėžio miesto savivaldybės kompensuotos vakcinacijos centro nuomos sąnaudos. Dalį FS 

sudaro ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai – 13059,12Eur bei kitos sąnaudos – 19843,07Eur. 
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     Neatlygintinai gautas turtas panaudotas Įstaigos veikloje, dalis medikamentų už 6766,13Eur 

perduota kitoms gydymo įstaigoms. 

  

3.7.Kitos pajamos (P21) 
 

     Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos medicininės 

veiklos bei kitos pajamos bendrąja verte.  

     Minėtos pajamos ataskaitinį pusmetį buvo 2105821,59 Eur ir sudarė 77,9%  visų pajamų.  

Iš jų: 

 TLK pajamos už paslaugas ataskaitinį laikotarpį buvo 1940003Eur ir sudarė 71,7% visų 

pajamų arba 97,4% apmokamų paslaugų;  

 pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai 

asmenys, sudarė 161656,52Eur; 

 kitų , nesusijusių su sveikatos paslaugų teikimu, pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį 

laikotarpį gauta 4219,18Eur. Tai už eksploatacines sąnaudas surinktos lėšos iš patalpų 

naudotojų, besinuomojančių patalpas iš Panevėžio miesto savivaldybės. 

                         

3.8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas  (P23)  

 

     Ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė  finansinių sąnaudų už 3533,78 Eur. Tai žala padaryta 

Panevėžio TLK dėl neteisingo paslaugų įforminimo.  

          

3.9. Sandoriai užsienio valiuta (P24) 

 

     Sandorių užsienio valiuta ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo.  

 

3.10. Nuosavybės metodo taikymo įtaka. 
 

     Duomenų nėra. 

 

3.11.Finansinė nuoma (lizingas) 

 

     Lizingo sutarčių įstaiga neturi. 

 

3.12 Suteiktos garantijos dėl paskolų 

 

     Duomenų nėra. 

 

3.13 Apskaitos politikos keitimas 

 

     Apskaitos politika nebuvo keičiama. Esminių klaidų, padarytų  ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 

finansinėse ataskaitose, nustatyta nebuvo.  
 

 

Direktorius                                                                                                                              Karolis Valantinas                                                                                                                                                           

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                    (parašas)             (vardas, pavardė) 

 

 

Vyriausiasis buhalteris  Rita Trumpauskienė 

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                    (parašas)              (vardas, pavardė) 


