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Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros Laboratorija (toliau vadinama – Laboratorija yra
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga).
Laboratorijos paskirtis – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekant laboratorinius
tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas.
Identifikavimo kodas – 195551983, buveinės adresas – Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Lietuvos
Respublika, telefonas (8 5) 270 9229, faksas (8 5) 210 4848, elektroninio pašto adresas nvspl@nvspl.lt,
interneto svetainė http://www.nvspl.lt.
Laboratorijos savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Laboratorija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos
žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais
teisės aktais, Laboratorijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais
dokumentais.
Įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.
126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai”, ministerijos
buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos yra perduotos Nacionaliniam bendrųjų
funkcijų centrui.
Laboratorijos buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų
funkcijų centras.

Laboratorija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių
ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis. Nuo 2015 metų tarpiniai ir metiniai
finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.
2020 m. vasario 14 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijos direktoriaus įsakymu laboratorija akredituota ir išduotas akreditavimo pažymėjimas,
kuris suteikia teisę akredituotais metodais atlikti fizikinius-cheminius aplinkos ir maisto tyrimus,
mikrobiologinius aplinkos ir maisto tyrimus bei fizikinių veiksnių tyrimus. Akreditavimo pažymėjimas
galioja iki 2025 m. vasario 13 d.
Laboratorija vykdo teisės aktais nustatytas funkcijas. Laboratorija finansuojama iš valstybės biudžeto,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų, taip pat gali būti
finansuojama iš kitų įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų finansavimo šaltinių.
Laboratorijos veiklos tikslas – atlikti laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose
nurodytas funkcijas, reikalingas:
- visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėti;
- sveikatos priežiūrai, ligų diagnostikai, profilaktikai ir kontrolei vykdyti;
- valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei vykdyti;
- valstybinei produktų saugos ekspertizei atlikti;
- vartotojų teisėms, susijusioms su visuomenės sveikatos sauga ir paslaugų kokybe, ginti;
- cheminio užteršimo atvejų likvidavimo efektyvumo kontrolei atlikti.
Laboratorija, siekdama veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos ir (arba) valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, užsakymu Tiesioginės
valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka, pagal Valstybės užsakomų
laboratorinių tyrimų nomenklatūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. V-179 „Dėl Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gaudama apmokėjimą iš valstybės biudžeto lėšų – ima mėginius
laboratoriniams tyrimams ir teikia mėginių ėmimo metodinę pagalbą; atlieka laboratorinius tyrimus
(mikrobiologinius (bakteriologinius, mikologinius, virusologinius, protistologinius) tyrimus; parazitologinius
tyrimus; entomologinius tyrimus; klinikinius tyrimus; tyrimus, kuriems būtinas trečiojo biologinės saugos
lygio sąlygų užtikrinimas; cheminius tyrimus; fizikinių veiksnių tyrimus); atlieka kvapo koncentracijos
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tyrimus, sklaidos modeliavimus ir vertinimus; apibendrina radiotechninių objektų radiotechninės dalies
projektų, radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo visuomenės
sveikatos centruose bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatus, teikia
apibendrintas išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai; vykdo
nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas; teikia informaciją apie nustatytus užkrečiamųjų ligų
sukėlėjus; nacionaliniu lygiu koordinuoja medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso
kokybės užtikrinimą; teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas sveikatos rizikos veiksnių vertinimo, poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo klausimais; teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas; vykdo Pasaulio sveikatos organizacijos nominuotų Nacionalinio gripo centro,
Nacionalinės tymų ir raudonukės laboratorijos bei Nacionalinės poliomielito ir enterovirusų laboratorijos
funkcijas; pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius, regioninius bei tarptautinius
mokslinius projektus ir programas; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių
institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis; pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos šalių ekspertų
komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuru ir
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, dalyvauja tarptautinių laboratorijų tinklų veikloje; pagal
kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas dėl teisės aktų bei programų projektų rengimo; pagal
kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigoms, teikia informaciją visuomenei, fiziniams ir juridiniams asmenims; pagal kompetenciją nagrinėja
fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus bei atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.
2019 m. rugsėjo mėn. 3 d. įsakymu VK-118 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas pareigybių sąrašas (iš Visuomenės sveikatos
stiprinimo programos valstybės biudžeto lėšų finansavimo šaltinio finansuojamos 155 pareigybės, o iš
biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinio – 142 pareigybės). 2019 m. gruodžio 31 dieną
dirbančių darbuotojų skaičius – 283.
Laboratorija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos
Laboratorijos veiklai, nebuvo.
Laboratorija neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31. neturi.
Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.
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Per atskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčių, kurie būtų turėję reikšmingos įtakos finansinėms
ataskaitoms, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Laboratorijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).
Laboratorija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei
taiko apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio
26 d. įsakymu Nr. V-374. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Laboratorija vadovaujasi bendrais
apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos
politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su
kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį,
valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje
(patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija
yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis neturi materialios formos,
lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų ir pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto
gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Nematerialusis
turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant importo ir
kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos prie
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo
įsigijimo savikainą. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą
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(jei jis yra). Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą. Amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo
laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Neatlygintinai gautas nematerialus turtas iš kito viešojo
sektoriaus subjekto apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimo
sumomis (jei jis yra). Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir naudojamu
nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį padaromos. Tačiau, jeigu
galime patikimai nustatyti, kad tokios išlaidos leis iš esmės pagerinti naudojamą nematerialųjį turtą ir
gauti iš to turto didesnės ekonominės naudos ateityje, ir jeigu jos gali būti patikimai įvertintos ir priskirtos
prie konkretaus turto, šių išlaidų suma didinama turto įsigijimo savikaina.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas
ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, išlaidos susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo
pradžios, t. y. žemės sklypo ir aikštelės paruošimo išlaidos, atvežimo iki pirminės jo montavimo vietos
išlaidos, sumontavimo, instaliavimo, apmokymų dirbti su turtu išlaidos, projektavimo darbų išlaidos.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo
turto pasigaminimo savikainos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir panašių atliktų
darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato. Esminio turto pagerinimo
išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o jeigu
atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį,
kai padarytos. Jei atlikus esminį turto pagerinimą buvo prailgintas naudingo tarnavimo laikas, šio turto
likutinė vertė po esminio turto pagerinimo nudėvima per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Jei
atlikus esminį turto pagerinimą naudingo tarnavimo laikas nebuvo prailgintas, šio turto likutinė vertė po
esminio turto pagerinimo nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
Laboratorijos apskaitoje įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo
sektoriaus subjekto apskaitoje.
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Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos kai: jis perleidžiamas kitam subjektui, Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
valstybės turtas likviduojamas, turtas yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų
sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Perduodant
ir nurašant atsargas, taikomas konkrečių kainų metodas. Nurašomos atsargos iš karto pripažįstamos
sąnaudomis. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. Atiduoto naudoti Laboratorijos
veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Laboratorija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą
pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo
metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos 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 maža.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus
kriterijus. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos
fondų, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kt. gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti
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Laboratorijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms
programoms įgyvendinti.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam
turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos finansavimo sumos
nepiniginiam turtui įsigyti registruojamos kaip nemokamai gaunamas ilgalaikis turtas arba atsargos,
įskaitant paramą, arba pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos
kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo
sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos,
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos apima ir Laboratorijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą, atsargas ar pinigus. Finansavimo sumos
pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms
išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už
simbolinį atlygį įsigytą turtą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis
pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai
Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui
atsirasti, ir Laboratorija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 –ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“
nuostatas.
Finansinius įsipareigojimus Laboratorija pripažįsta įsigijimo savikaina. Apskaitoje įsipareigojimai pagal
trukmę grupuojami į:


ilgalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės
einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;



trumpalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės
einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus,
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žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Laboratorija turi
teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra
pripažįstami.

Pajamos
Pajamos už mokamų paslaugų teikimą pripažįstamos, įvertinamos, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos finansinėse ataskaitose pagal 10-ajį VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai taikomas
kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų
gavimo momento. Beveik visos Laboratorijos gaunamos pajamos iš veiklos, kuri pagal nuostatus
priskiriama pagrindinei veiklai. Kitos veiklos pajamoms priskiriamos atsitiktinės veiklos pajamos. Pajamos
įvertinamos ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos tikrąja verte.
Finansavimo pajamų apskaitai taikomas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartas „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra
patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos ar atliekami veiksmai, vykdant priskirtas funkcijas,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada
buvo patirtos. Laboratorija sąnaudas apskaitoje grupuoja pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos
sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Dar grupuojami sąnaudų
straipsniai (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų
ir ryšių sąnaudos ir t.t.).
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Finansinių metų pabaigoje, pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis, apskaičiuojamos
darbuotojų nepanaudotų atostogų dienos (kaupiamasis ne darbo laikas) ir jų apmokėjimo sąnaudos.

Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant
finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ir išorinių
nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.
Ankstesniaisiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažinti nuvertėjimo nuostoliai naikinami arba
mažinami tik tada, jei po paskutinio jų pripažinimo pasikeitė įvertinimo prielaidos, pagal kurias buvo
nustatoma to turto atsiperkamoji vertė. Tokiu atveju turto balansinė vertė turi būti didinama iki turto
naujosios atsiperkamosios vertės. Šis padidinimas panaikina arba sumažina nuostolį dėl turto nuvertėjimo.
Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintų išankstinių apmokėjimų ar kito trumpalaikio turto
nuvertėjimo nuostolių panaikinimas ar sumažinimas apskaitoje registruojamas didinant išankstinių
apmokėjimų ar kito trumpalaikio turto balansinę vertę ir ta pačia suma mažinant ataskaitinio laikotarpio
pagrindinės veiklos sąnaudas.

Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės standarte „Sandoriai užsienio valiuta”.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną
galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta
bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami
finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Poataskaitiniai įvykiai
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės
pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“.
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Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Laboratorijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant
į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų
ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi
aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos
(pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Apskaitos politikos keitimas
Laboratorija apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Laboratorijos finansinės
būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų
bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų,
pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
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.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto Laboratorija neturi. Teisiniai ginčai nevyksta.

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčiai keičiami vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant
įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
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.
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Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytomis taisyklėmis.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su
kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per
praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m gruodžio 31 d. duomenis:

1 Pastaba. Laboratorija turi nematerialaus turto programinės įrangos ir jos licencijų grupėje.
Programinės įrangos ir licencijų nustatytas 4 metų naudingo tarnavimo laikas. Kito nematerialaus turto
grupėje esančiam turtui taikomas 9 metų naudingo tarnavimo laikas. Jeigu programinės įrangos licencijos
ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo
laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.
Laboratorijos veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos
licencijos, bei kitas nematerialusis turtas. Programinės įrangos ir licencijų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje yra 203 138,05 Eur. Šis turtas yra amortizuotas 187 979,20 Eur sumai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turimo nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 15 158,85 Eur. Laboratorija 2019
metais negavo ilgalaikio nematerialaus turto iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.
Kito nematerialiojo turto įsigijimo vertė 4.719,59 Eur, jis amortizuotas visai įsigijimo sumai, likutinė
vertė lygi nuliui. Laboratorijos nematerialiojo turto apskaitoje nuvertėjimo nėra. Nematerialiojo turto,
įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs, Laboratorija neturi.
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta
13-ojo VSAFAS „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priede.
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Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama lentelėje:

Ilgalaikis

Įsigijimo

nematerialusis

savikaina

turtas

Programinė

Nematerialiojo turto

kuris yra visiškai
amortizuotas,
tačiau
vis
naudojamas
veikloje, įsigijimo
savikaina

kurio kontrolę užstatyto kaipnebenaudojamo
riboja sutartys įsipareigojimų veikloje likutinė
ar teisės aktai,
įvykdymo
vertė
likutinė vertė
garantija,

203 138,05

kurio
naudingo
tarnavimo
laikas ne
ribotas,
balansinė
vertė
nėra

178.204.79

nėra

nėra

nėra

4.719,59

nėra

4.719,59

nėra

nėra

nėra

likutinė vertė

įranga ir jos
licencijos
Kitas
nematerialusis
turtas
Iš viso:

207.857.64

182.924.38

2 Pastaba. Laboratorija ilgalaikio materialiojo turto turi šiose grupėse:
Pastatų turto grupėje apskaityta 12 negyvenamųjų pastatų, 10 iš jų nustatytas 75 metų naudingo
tarnavimo laikas ir 2 negyvenamiesiems pastatams nustatytas 40 metų naudingo tarnavimo laikas.
Infrastruktūros ir kiti statiniai – šioje turto grupėje apskaitomi turimi ir veikloje naudojami garažai, ir
kiti statiniai. Šioje grupėje apskaitomam turtui nustatytas 15 metų naudingo tarnavimo laikas.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių turto grupėje nuo 2019 metų gruodžio 31 d. tikrąja verte yra
apskaitomas pastatas Vilniuje, Antakalnio g. 10, įrašytas į nekilnojamųjų vertybių registrą.
Mašinų ir įrenginių turto grupei priskirta medicininė bei laboratorinė įranga ir kitas panašus ilgalaikis
turtas. Šiam ilgalaikiam turtui nustatytas 9 metų naudingo tarnavimo laikas.
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Transporto priemonių turto grupėje yra 18 lengvųjų automobilių, kurie skirti žmonėms ir
laboratoriniams tyrimams transportuoti. Transporto priemonėms nustatytas 9 metų naudingo tarnavimo
laikas.
Baldai ir biuro įranga – šioje turto grupėje apskaitomi laboratoriniai baldai ir biuro baldai,
kompiuterinė, biuro ir organizacinė technika, ūkinis inventorius ir kitas panašus ilgalaikis materialusis
turtas. Laboratorijos veikloje naudojamiems baldams nustatytas 11 metų naudingo tarnavimo laikas,
kompiuterinei įrangai - 6 metų naudingo tarnavimo laikas, kitai biuro įrangai - 9 metų naudingo tarnavimo
laikas.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas – įvairus kitas ilgalaikis materialus turtas, atitinkantis ilgalaikio
turto pripažinimo kriterijus ir nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių. Šiam turtui
nustatytas 6 metų naudingo tarnavimo laikas.
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – apskaitomos visos projektavimo, statybos, montavimo ir
kitos panašios išlaidos, padarytos iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti. Naudingo
tarnavimo laikas šioje turto grupėje esantiems darbams nėra taikomas ir skaičiuojamas.
2019 m. gruodžio 31 d. laboratorijos pastatų įsigijimo vertė – 7.766.440,64 Eur., sukauptas
nusidėvėjimas – 2.054.316,81 Eur. Pastatų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5.712.123,83
Eur.
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo vertė yra 6.740,56 Eur. Šis turtas nusidėvėjęs 6.740,56 Eur sumai,
likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 Eur.
2019 metų gruodžio mėn. 31 d.

nekilnojamosios kultūros

vertybės apskaitė tikrąją vertę,

remiantis 2019 m. sausio 01 d. Registrų centro išrašu. tikroji vertė sudarė 190.870,02 Eur.
Mašinų ir įrenginių įsigijimo vertė – 5.886.884,89 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4.755.257,64 Eur,
likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 949.926,91 Eur.
Transporto priemonių įsigijimo vertė – 308.946,90 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 192.212,71 Eur,
transporto priemonių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 112.030,88 Eur.
Baldų ir biuro įrangos įsigijimo vertė – 644.758,61 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 537.082.10 Eur,
baldų ir biuro įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106.523.51 Eur.
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 131.533,74 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 114.878,12
Eur, likutinė vertė – 13.082,87 Eur.
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – visos išlaidos, padarytos, iki ilgalaikio materialiojo turto
vienetas bus paruoštas eksploatacijai, sudaro 14.913,98 Eur. Nebaigtos statybos grupėje esančiam turtui
nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
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Laboratorijoje nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai. Neturime pagal
finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs.
Laboratorija 2019 metais iš viešojo sektoriaus subjektų negavo ilgalaikio materialaus turto.
Laboratorija neturi valstybės turto, perduoto VĮ Turto bankui.
Laboratorija 2019 metais neatlygintinai jokio turto neperdavė kitiems subjektams.
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
Vadovaujantis 19-uoju VSAFAS Laboratorija nebalansinėje sąskaitoje apskaito pagal panaudos
sutartis gautą turtą. Turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas panaudos davėjų balanse ir
Laboratorijos nebalansinėse sąskaitose.
3 Pastaba. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra
455.950,39 Eur. Daugiausiai atsargų perkama ir sunaudojama medikamentų grupėje, kadangi ten
apskaitomos pagrindinės medžiagos, naudojamos laboratoriniams tyrimams atlikti. Laboratorija trečiųjų
asmenų laikomų atsargų neturi. Laboratorija apskaitoje atsargų vertės sumažėjimo ir sumažintos atsargų
vertės atkūrimo nebuvo užregistruota. Naudojamas ūkinis inventorius apskaitomas nebalansinėje
sąskaitoje.

4 Pastaba. Išankstinių apmokėjimų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 11.832,75 Eur, tai
išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir..

5 Pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 1.108.901.48 Eur. Gautinų sumų už turto
naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas likutis – 188.264,78 Eur, kurį sudaro už teikiamas mokamas
paslaugas gautina suma, įvertinus gautinų sumų nuvertėjimą. Sukauptų gautinų sumų likutį ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 836.947,73 Eur, Kitos gautinos sumos sudaro 79739.33 Eur, gautini mokesčiai 3.949,64 Eur.

6 Pastaba. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 136.189,78 Eur
sudaro pinigų likutis bankų sąskaitose (pajamų už suteiktas paslaugas, vykdomų projektų lėšos) ir kasoje.
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7 Pastaba. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5.655.271,83 Eur. Iš valstybės
biudžeto lėšų gauta suma – 3.974.806,89 Eur. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų gautos finansavimo sumos – 1.675.584,15 Eur. ir iš kitų šaltinių – 4.880,79 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti 20ojo VSAFAS Finansavimo sumos“ 5 priede.

8 Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 376.057,84 Eur. Iš jų tiekėjams mokėtinos sumos –
111.624,75 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1.251,20 Eur, sukauptos mokėtinos sumos
246.609,87 Eur (sukauptos atostoginių sumos darbuotojams ir nuo sukauptų atostoginių priskaičiuotos
socialinio draudimo įmokos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - t.y. gauti išankstiniai mokėjimai už
teikiamas mokamas paslaugas – 16.572,02 Eur.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (Eur)
Tiekėjams mokėtinos sumos

Suma

Už pirktus medikamentus, reagentus

51.715.77

Už pirktą kurą (transportui) ir kitas transporto išlaikymo

5.189.55

paslaugas
Už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas

18.395.99

Už turto(įrangos) remontą

770.45

Už kitas paslaugas

34.536.72

Už kitas prekes ir IT

936.70

IŠ VISO:

111.545.18

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro
(Eur)
Sukauptos mokėtinos sumos

Suma

Sukauptos mokėtinos sumos

246.609,87

IŠ VISO:

246.609,87

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro (II.12):
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(Eur)
Gauti išankstiniai apmokėjimai

Suma

Gauti išankstiniai mokėjimai už teikimas paslaugas

16.572,02

IŠ VISO:

16.572,02

9 Pastaba. Sukauptas ankstesnių metų perviršis 2.307.175,01 Eur, einamųjų metų perviršis – 298.170,20
Eur. Laboratorijos perviršis/deficitas atsispindi 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede bei 2ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 metų gruodžio 31 d. duomenis:

10 Pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos – 5.581.858,78 Eur.
Iš valstybės biudžeto sudaro 2.323.213,72 Eur (finansavimo sumos iš Visuomenės sveikatos stiprinimo bei
Sveikatos sistemos valdymo (valstybės biudžeto lėšų finansavimo šaltinis) programų.
Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 17.660,83 Eur (jas sudaro
iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas ir panaudotas finansavimas –
pirkto ilgalaikio turto nusidėvėjimas, sunaudotos atsargos ir panašios išlaidos bei darbuotojų įdarbinimo
subsidijos ).
Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžeto sudaro 6.233,80 Eur.
Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 57.547,12 Eur (iš projektų, paramos, PSDF biudžeto lėšų pirkto
ar gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų panašių paslaugų išlaidos).

11 Pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3.177.293,31 Eur (tai pajamos, gautos už suteiktas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas).

12 Pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 3.167.431,60 Eur.

13 Pastaba. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas – 428.822,05 Eur

14 Pastaba. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 187.934,80 Eur. sudaro: šildymo sąnaudos, elektros
energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, ryšių paslaugų sąnaudos, kitų komunalinių
paslaugų sąnaudos, kitose komunalinėse sąnaudose Laboratorija apskaito šiukšlių, eksploatacines ir
panašias sąnaudas.
16

15 Pastaba. Komandiruočių sąnaudos – 8.427,43 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudaro Visuomenės
sveikatos stiprinimo(biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinis) programos sąnaudos.

16 Pastaba. Transporto sąnaudos – 95.232,41,14 Eur.

17 Pastaba. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 6.922,03 Eur.

18 Pastaba. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 100.860,19 Eur. Jas sudaro lėšos,
panaudotos patalpų, kompiuterių, laboratorinės ir medicininės įrangos remontui bei liftų eksploatavimo
sąnaudos. Šiose sąnaudose parodytos ir ilgalaikio turto remontui sunaudotos atsarginės dalys.

19 Pastaba. Sunaudotų atsargų savikaina – 1.040.441,82 Eur. Apskaitomos sunaudotų įstaigos veikloje
reagentų, medikamentų, medžiagų, atsarginių dalių, ūkinių ir kanceliarinių prekių bei atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus.

20 Pastaba. Nuomos sąnaudos – 24.222,60 Eur.

21 Pastaba. Kitų paslaugų sąnaudos – 222.802,30 Eur. Į kitų paslaugų sąnaudas Laboratorija traukia
laboratorinės aparatūros priežiūros, patikros ir kalibravimo, akreditavimo, sertifikavimo, patalpų valymo,
apsaugos, mokamų laboratorinių tyrimų, skelbimų, kurjerių, skalbimo bei kitas panašaus pobūdžio
sąnaudas.

22 Pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis 298.761,55 Eur.

23 Pastaba. Grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką – 298.170,20 Eur.

24 Pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas – 298.170,20 Eur.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 metų gruodžio 31 d. duomenis:
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25 Pastaba. Pinigų srautus iš valstybės biudžeto sudaro gautas valstybės biudžeto finansavimas pavestoms
funkcijoms vykdyti bei iš Vilniaus kolegijos gautos lėšos.

26 Pastaba. Pinigų srautus iš savivaldybės biudžeto sudaro iš savivaldybių gautos lėšos programų
vykdymui.

27 Pastaba. Pinigų srautus iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sudaro iš renginio
organizatorių gautos lėšos komandiruotės išlaidoms, bei darbo biržų subsidijuojamos sumos.

28 Pastaba. Pinigų srautus iš kitų šaltinių sudaro paramos lėšos, bei darbo biržų subsidijos.

29 Pastaba. Pinigų srautus už suteiktas paslaugas iš pirkėjų sudaro pajamos už teikiamas mokamas
paslaugas.

30 Pastaba. Pinigų srautus už suteiktas paslaugas iš biudžeto sudaro įplaukos, kurias Laboratorija gavo iš
biudžeto specialiosioms programoms vykdyti.

31 Pastaba. Pinigų srautus iš kitų įplaukų sudaro įvairios kompensuotos sumos ir kitos pajamos
(kompensuotos sumos už komunalinius mokesčius, ryšio paslaugas, grąžinti garantai ir panašiai).

32 Pastaba. Pervestų lėšų pinigų srautus į valstybės biudžetą sudaro pajamų už teikiamas mokamas
paslaugas įmokos– 3.118.000,00 Eur.

33 Pastaba. Pinigų srautų išmokų grupavimas parodytas pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatas.

34 Pastaba. Kitų išmokų pinigų srautus sudaro pirkėjams grąžintos lėšos (permokos, per klaidą sumokėtos
sumos), valstybės rinkliavų, sutarčių vykdymo garantai, kurie, įvykdžius sutartį grąžinami Laboratorija, bei
išmokėtų pašalpų ir vienkartinių išmokų pinigų srautai.

35 Pastaba. Investicinės veiklos pinigų srautuose parodytos išmokos, kurios buvo padarytos per ataskaitinį
laikotarpį įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris ilgą laiką teiks ekonominę naudą, sudarys
18

galimybes vykdyti nuostatuose pavestas funkcijas. Šios išmokos apima ir tas išlaidas, kurios yra susijusios
su ilgalaikio materialiojo turto vertės didinimu, atnaujinimu, rekonstrukcija ar modernizavimu.

19

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
_____________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
195551983, Žolyno g. 36, Vilnius
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-31 Nr. FA(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Pastabos
Nr.

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

1

2

3

4
5

6
7

8

9

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

7,114,670.98
15,158.85

7,298,091.62
27,264.03

15,158.85

27,264.03

7,099,512.13

7,270,827.59

5,712,123.83
0.00
190,910.15
949,926.91
112,030.88

5,867,838.82
53.00
175,910.15
964,871.37
99,350.91

106,523.51
13,082.87
14,913.98

132,782.20
15,107.16
14,913.98

1,712,794.35
455,950.39

1,349,059.02
394,427.31

455,950.39

394,427.31

11,832.75
1,108,821.91

8,603.08
864,534.64

3,949.64

4,609.80

188,264.78
836,947.73
79,659.76

196,521.65
629,112.99
34,290.20

136,189.30
8,827,465.33
5,655,271.83
3,974,806.89
0.00
1,675,584.15
4,880.79
375,978.27

81,493.99
8,647,150.64
5,771,865.76
4,082,863.43
0.00
1,687,074.93
1,927.40
392,239.85

375,978.27

392,239.85

111,545.18
1,251.20
246,609.87
16,572.02
2,796,215.23

81,425.97
291,961.10
18,852.78
2,483,045.03

190,870.02

175,870.02

2,605,345.21
298,170.20
2,307,175.01

2,307,175.01
182,304.81
2,124,870.20

8,827,465.33

8,647,150.64

Vytautas Vidmantas Zimnickas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
_______________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
195551983, Žolyno g. 36, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-31 Nr.FA(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

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

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

10

5,581,858.78
2,404,565.47
2,323,213.72
6,233.80
17,660.83
57,457.12

5,032,932.57
2,204,294.26
2,080,397.61
16,039.80
83,196.23
24,660.62

11

3,177,293.31
3,177,293.31

2,828,638.31
2,828,638.31

12
13
14
15
16
17
18

-5,283,097.23
-3,167,431.60
-428,822.05
-187,934.80
-8,427.43
-95,232.41
-6,922.03
-100,860.19

-4,852,921.06
-2,961,876.35
-418,628.23
-186,731.87
-8,164.82
-84,627.14
-5,315.64
-120,910.45

19

-1,040,441.82

-846,164.52

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

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

20

-24,222.60

-2,838.60

21

-222,802.30

-217,663.44

22

298,761.55

180,011.51

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

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

-591.35

2,494.84
-94.05
-102.44
-5.05

23

298,170.20

182,304.81

24

298,170.20

182,304.81

__________
Vytautas Vidmantas Zimnickas
_
(parašas)
(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
____________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
195551983, Žolyno g. 36, Vilnius

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
2020-03-31 Nr. FAPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.
2.

3.

Pasta-bo
Dalininkų Tikrosios vertės
Kiti
Nuosavybės
s Nr.
kapitalas
rezervas
rezer-vai metodo įtaka

3

x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai
6. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
7.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
8.
perviršis ar deficitas
9. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.
Perimto ilgalaikio turto iš kito
10.
viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
13. Kiti sudaryti rezervai
12.

14. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
15.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
16.
perviršis ar deficitas
17. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

5

6

7

171,870.02

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

4.

11.

4

Sukauptas perviršis
ar deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką

8
2,124,870.20

Iš viso

Mažu-mo
s dalis

9

10

2,296,740.22

x

x
0.00

x

x
0.00

x

4,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

182,304.81

175,870.02
x

4,000.00

2,307,175.01

2,483,045.03

x

x
0.00

x

x

x
0.00

x

15,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

190,870.02

__________________
(parašas)

15,000.00

298,170.20
2,605,345.21

2,796,215.23

Vytautas Vidmantas Zimnickas
(vardas ir pavardė)

x

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019_M. GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS
2020 m. kovo 31 d._Nr. FA(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A.
I.
I.1.
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2.
1.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1
II.2
II.3.
II.4
II.5
II.6
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)
sumažėjimas
Gauti dividendai

VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C.
I.

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų

Pastabos
Nr.
3

Tiesioginiai
pinigų srautai
4

29

30

31
32

Netiesioginiai
pinigų srautai
5

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai Netiesioginiaip
pinigų srautai inigų srautai

Iš viso
6

7

8

Iš viso
9

58,621.31

226,475.41

285,096.72

16,212.00

113,791.05

130,003.05

5,343,435.85

3,031,003.36

8,301,089.29

4,806,757.01

2,630,866.05

7,435,258.98

1,023,583.58

1,240,476.55

2,264,060.13

968,545.94

970,585.24

1,939,131.18

974,438.95
6,233.80

1,240,476.55

2,214,915.50
6,233.80

900,698.66
10,964.80

970,585.24

1,871,283.90
10,964.80

32,500.32

32,500.32

45,682.48

45,682.48

10,410.51

10,410.51
0.00
0.00
3,089,368.17
1,790,526.81 2,947,660.99
0.00
73,349.92
-3,157,288.39
-3,118,000.00
0.00

11,200.00

11,200.00

3,089,368.17
1,157,134.18
73,349.92
-3,157,288.39
-3,118,000.00

2,800,638.31
1,035,208.68
2,364.08
-2,864,067.55
-2,835,000.00

1,660,280.81

2,800,638.31
2,695,489.49

2,364.08
-1,036.00 -2,865,103.55
-2,835,000.00
-1,036.00
-1,036.00

0.00

33

-26,330.27
-12,958.12
-2,127,526.15
-1,961,313.50

0.00
-26,330.27
-12,958.12
-4,932,054.10
-3,171,505.69
-192,890.03
-5,944.18
-95,891.83
-7,432.12
-109,993.35
-991,790.73
-17,000.00
-24,148.05
-253,898.04

-10,837.67
-10,837.67
-18,229.88
-18,229.88
-1,926,477.46 -2,516,039.00 -4,442,516.46
-1,787,723.06 -1,183,762.57 -2,971,485.63
-168,851.22
-168,851.22
-3,708.78
-3,608.00
-7,316.78
-6,543.04
-66,456.96
-73,000.00
-1,167.00
-3,618.07
-4,785.07
-5,906.69
-105,393.31
-111,300.00
-80,028.12
-691,562.37
-771,590.49
-13,072.44
-927.56
-14,000.00
-894.60
-894.60
-28,226.18
-251,435.83
-279,662.01
0.00
-102.15
-39,528.51
-39,630.66

34

-1,164.41

-2,804,527.95
-1,210,192.19
-192,890.03
-445.00
-89,494.69
-5,182.12
-104,839.33
-883,873.97
-688.75
-24,148.05
-232,378.15
0.00
-60,395.67

35

-3,926.00

-226,475.41

-230,401.41

-3,284.07

-113,791.05

-117,075.12

-3,926.00

-226,475.41

-230,401.41

-3,284.07

-113,791.05

-117,075.12

-5,499.18
-6,397.14
-2,250.00
-5,154.02
-107,916.76
-16,311.25
-21,519.89

-61,560.08

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
II.

2
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
III.
apmokėjimas
IV.
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
V.

Pastabos
Nr.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai
pinigų srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

4

5

6

3

Tiesioginiai Netiesioginiaip
pinigų srautai inigų srautai
7

8

Iš viso
9

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dalininko įnašai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
D. ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
I.
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
II.
laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
III.
laikotarpio pabaigoje

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

54,695.31

0.00

54,695.31

12,927.93

81,493.99

81,493.99

68,566.06

68,566.06

136,189.30

136,189.30

81,493.99

81,493.99

(parašas)

0.00

Vytautas Vidmantas Zimnickas
(vardas ir pavardė)

12,927.93

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

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1
2
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos
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)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
_____________________________

Praėjęs
Ataskaitinis
ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
3

4

5.05

5.05

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

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1
2
1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
1.1.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
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 išanktiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams
1.7.
vykdyti
1.8.
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)
_____________________________

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena
3
11,832.75
11,832.75

11,832.75

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
4
8,603.08
8,603.08

8,603.08

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*

Eil. Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13.
14.

Straipsniai

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:
(2.1+2.2)
įsigyto turto įsigijimo savikaina
nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų
atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo)

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos,
žaliavos ir
ūkinis
inventorius

3

4

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
nebaigta gaminti
produkcija
5

nebaigtos vykdyti
sutartys
6

Ilgalaikis
materialusis ir
biologinis
turtas, skirtas
atsargos, skirtos
parduoti
parduoti
8
9

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti
pagaminta
produkcija
7

Iš viso

10
394,427.31

394,427.31
1,101,820.66
41.00

1,101,820.66
1,101,820.66

1,101,820.66
0.00

-1,040,297.58

-41.00 -1,040,297.58
0.00

0.00

0.00

0.00

455,950.39

455,950.39

0.00

394,427.31

394,427.31

Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį
laikotarpį suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (5-12)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-6)

_______________________________

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.
Ataskaitinis
Praėjęs ataskaitinis
Straipsnio pavadinimas
Nr.
laikotarpis
laikotarpis
1
2
3
4
1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
3,177,293.31
2,828,638.31
1.1.
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir
1.2.
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų
įmokų į fondus
1.3.
3,177,293.31
2,828,638.31
Suteiktų paslaugų pajamos**
1.4.
Kitos
2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
_______________________

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE*
Eil. Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
2494.84

2494.84
-591.35

-94.05
-102.44

-102.44

-591.35

2298.35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.

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*
Pastatai

Eil. Nr.

1
1.
2.

Straipsniai

Žemė

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

3

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+3.2+3.3)

3.1.
3.2.
3.3.
4.

Infrastru- Nekilno-jam
Mašinos ir
ktūros ir
osios
kiti
kultūros
įrenginiai
Gyvena-m
Kiti pastatai statiniai
vertybės
ieji
4

Kilnoja-mos
Trans-porto
Baldai ir
ios kultūros
priemonės
biuro įranga
vertybės
10

11

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
Kitas
Kitos
ilgalaikis
vertybės materialusis
turtas
12
13

Nebaigta
statyba

Išanksti-ni
ai
apmo-kėji
mai

Iš viso

14

15

16

5

6

7

8

9

7,766,440.64

6,740.56

9,129.98

5,886,884.89

308,946.90

644,758.54

180,692.94

29,970.00

9,683.37

220,346.31

180,692.94

29,970.00

9,683.37

220,346.31

131,533.74

14,913.98

14,769,349.23

0.00

-362,393.28

parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)

5.

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

6.

Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

X

7.

Neatlygintinai gauto turto
sukaupta nusidėvėjimo suma**

X

8.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį

X

9.

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

X

9.1.
9.2.
9.3.
10.

parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)

X
X
X
X

11.

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

X

12.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

X

7,766,440.64

6,740.56

-1,898,601.82 -6,687.56

9,129.98

-34,673.31

-362,393.28

-34,673.31

5,705,184.55

304,243.59

-9,089.85 -4,922,013.52 -209,595.99

0.00

-10,836.30

0.00

-10,836.30

0.00

-3,572.75

-53.00

-195,637.40

362,393.28

-2,054,316.81 -6,740.56

-17,290.03

34,673.31

-9,089.85 -4,755,257.64 -192,212.71

0.00

-411,475.64
0.00
0.00
-411,475.64

-3,572.75

643,605.61

0.00

127,960.99

14,913.98

0.00

14,578,219.90

-511,976.34

X

-116,426.58

X

X

-7,674,391.66

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

-155,714.99

0.00

-35,942.06

10,836.30

-537,082.10

X

X

X

-2,024.29

3,572.75

-114,878.12

-406,661.77

411,475.64

-7,669,577.79

Pastatai

Eil. Nr.

1

Straipsniai

Žemė

2

3

Infrastru- Nekilno-jam
ktūros ir
osios
Mašinos ir
kiti
kultūros
įrenginiai
Gyvena-m
Kiti pastatai statiniai
vertybės
ieji
4

5

6

7

8

Kilnoja-mos
Trans-porto
Baldai ir
ios kultūros
priemonės
biuro įranga
vertybės
9

10

11

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
Kitas
Kitos
ilgalaikis
vertybės materialusis
turtas
12
13

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
(16.1+16.2+16.3)

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

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

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

19.

Tikroji vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje***

20.

Neatlygintinai gauto turto iš kito
subjekto sukauptos tikrosios vertės
pokytis***

21.

22.

Nebaigta
statyba

Išanksti-ni
ai
apmo-kėji
mai

Iš viso

14

15

16

X

X

X

175,870.02

X

X

X

X

X

X

175,870.02

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

X

X

X

15,000.00

X

X

X

X

X

X

15,000.00

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

190,870.02

X

X

X

X

X

X

190,870.02

22.1.
parduoto***
22.2.
perduoto***
22.3.
nurašyto***
23. Pergrupavimai (+/-)***
24.

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

25.

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

5,712,123.83

0.00

190,910.15

949,926.91

112,030.88

0.00

106,523.51

0.00

13,082.87

14,913.98

0.00

7,099,512.13

26.

Ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-612+19)

5,867,838.82

53.00

175,910.15

964,871.37

99,350.91

0.00

132,782.20

0.00

15,107.16

14,913.98

0.00

7,270,827.59

* - 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.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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*
Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Straipsniai

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

Programinė
patentai ir
Plėtros
įranga ir jos kitos licencijos literatūros,
kitas
darbai
licencijos
(išskyrus mokslo ir meno nematerialusis
nurodytus 4
kūriniai
turtas
stulpelyje)
3

4

5

6

193,082.95

7
4,719.59

nebaigti
projektai

išankstiniai
apmokėjimai

8

9

Prestižas

10

Iš viso

11
197,802.54
0.00
10,055.10
0.00

10,055.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,138.05

203,138.05
X

-165,818.92

X
X
X

-22,160.28

X

-4,719.59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-170,538.51
0.00
-22,160.28
0.00

Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
9.1.
parduoto
9.2.
perduoto
9.3.
nurašyto
10. Pergrupavimai (+/-)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio
11.
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
12.
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
13.
nuvertėjimo suma**
14.

Programinė
patentai ir
Plėtros
įranga ir jos kitos licencijos literatūros,
kitas
darbai
licencijos
(išskyrus mokslo ir meno nematerialusis
kūriniai
turtas
nurodytus 4
stulpelyje)
3
X
X
X
X
X

4

-187,979.20

5

6
X
X
X
X

7

X

išankstiniai
apmokėjimai

8
X
X
X
X

9
X
X
X
X

X

X

Prestižas

Iš viso

10

11
0.00
0.00
0.00
0.00
-187,979.20
0.00
0.00
0.00

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto
16.
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)
15,158.85
Nematerialiojo turto likutinė vertė
19.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)
27,264.03
Nematerialiojo turto likutinė vertė
20.
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

nebaigti
projektai

0.00

15.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,158.85

0.00

27,264.03

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
tarp jų iš
tarp jų iš
tarp jų iš kontroliuojamų ir
tarp jų iš kontroliuojamų ir
viešojo
asocijuotųjų ne
viešojo
asocijuotųjų ne
iš viso
sektoriaus
viešojo
sektoriaus
viešojo
subjektų
sektoriaus
subjektų
sektoriaus
subjektų
subjektų
4
5
6
7
8

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas
iš viso

1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir
kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

3

1,108,821.91 913,004.58

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3.

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė
(1-2)

705,014.49

3,949.64
3,949.64

3,949.64
3,949.64

4,609.80
4,609.80

4,609.80
4,609.80

188,264.78

72,107.21

196,521.65

71,216.22

188,264.78

72,107.21

196,521.65

71,216.22

836,947.73 836,947.73
836,947.73 836,947.73

629,112.99
629,112.99

629,112.99
629,112.99

0.00

34,290.20

75.48

1,108,821.91 913,004.58

864,534.64

705,014.49

79,659.76

2.

864,534.64

_____________________________

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
iš viso

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą)
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

3

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

biudžeto
asignavimai
4

iš viso
5

biudžeto
asignavimai
6

45,183.42

0.00

41,656.64

0.00

45,183.42

0.00

41,656.64

0.00

91,005.88

39,837.35

91,005.88

39,837.35

136,189.30

0.00

81,493.99

0.00

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansin
aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.

1
1.
2.
3.
4.

Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio ataskaiti
laikotarpio dienatarp jų
diena
tarp jų kontroliuoj
viešojo amiems ir
iš viso
iš viso
sektoriaus asocijuotie
subjektams siems ne
viešojo
3
4
5
6
sektoriaus
subjektams

Straipsnio pavadinimas

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1,251.20
111,624.75
Tiekėjams mokėtinos sumos
246,609.87
Sukauptos mokėtinos sumos

4.1.

Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2.

Sukauptos atostoginių sąnaudos

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų
balansinė vertė (1+2+3+4+5)

123.56

81,425.97

27,952.44

291,961.10

221,864.51

3,207.08

261,648.60

24,745.36

24,745.36

30,312.50

16,572.02

2,216.96

18,852.78

591.17

591.17

288.99

15,980.85

1,625.79

18,563.79

376,057.84

30,292.96

392,239.85

______________________________

FAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

o ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

OKĖTINAS SUMAS
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
tarp jų
kontroliuojamiems
tarp jų viešojo
ir asocijuotiesiems
sektoriaus
ne viešojo
subjektams
sektoriaus
subjektams
7

8

83.06
36,234.30

5,921.80

30,312.50
1,913.07
288.99
1,624.08
38,230.43

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
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

4

5

4,082,863.43

2,215,157.18

4,082,481.63
381.80

472,494.52
1,742,662.66

0.00

6,233.80

0.00

0.00
6,233.80

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):

1,687,074.93

32,500.32

nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

1,647,345.69
39,729.24
1,927.40
1,927.40
0.00
5,771,865.76

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

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Finansavimo
sumos (gautos),
Finansavimo sumų Neatlygintinai
išskyrus
pergrupavimas*
gautas turtas
neatlygintinai
gautą turtą

0.00

32,500.32
60,410.51
60,000.00 -660.76
410.51 660.76
2,314,301.81

6

0.00

0.00

0.00

Finansavimo
Finansavimo
Finansavimo
sumų
Perduota kitiems
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
viešojo sektoriaus
sumažėjimas dėl
sumos
sumažėjimas dėl
jų perdavimo ne
subjektams
jų panaudojimo
(grąžintos)
turto pardavimo
viešojo sektoriaus
savo veiklai
subjektams
7

0.00

0.00

0.00

8

0.00

0.00

-26,330.27

9

0.00

0.00

-26,330.27

11

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

-2,323,213.72

3,974,806.89

-580,169.26
-1,743,044.46

3,974,806.89
0.00

-6,233.80

0.00

-6,233.80

0.00
0.00

0.00

-17,660.83

1,675,584.15

0.00

-11,664.33
-5,996.50
-57,457.12
-57,047.28
-409.84
-2,404,565.47

1,635,681.36
39,902.79
4,880.79
4,219.36
661.43
5,655,271.83

0.00

-26,330.27

0.00

10

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir
finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.
___________________________________________________________________________

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas
Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

1

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,
1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų)

Finansavimo
Finansavimo
sumos
sumos (gautos)
(gautinos)
3

4
4,082,863.43

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo
Finansavimo
sumos
sumos (gautos)
(gautinos)

Iš viso

5=3+4

6

7

Iš viso

8=6+7

4,082,863.43

3,974,806.89

3,974,806.89

0.00

0.00

0.00

1,675,584.15

1,675,584.15

4,880.79
5,655,271.83

4,880.79
5,655,271.83

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
3.
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų
ES projektams finansuoti)

1,687,074.93

1,687,074.93

4. Iš kitų šaltinių
5. Iš viso

1,927.40
5,771,865.76

1,927.40
5,771,865.76

0.00

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai
Eil. nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.

Finansinių atsaskaitų straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos

Bendros
valstybės
paslaugos
3

Viešoji tvarka
Būstas ir
Aplinkos
Gynyba ir visuomenės Ekonomika
komunalinis
apsauga
apsauga
ūkis
4

5

6

7

8

Sveikatos
apsauga
9

Poilsis, kultūra ir
Švietimas
religija
10

11

Socialinė
apsauga
12

Iš viso

13

-5,283,097.23

-5,283,097.23

-5,283,097.23

-3,167,431.60
-428,822.05
-187,934.80
-8,427.43
-95,232.41
-6,922.03
-100,860.19

-3,167,431.60
-428,822.05
-187,934.80
-8,427.43
-95,232.41
-6,922.03
-100,860.19
0.00
-1,040,441.82
0.00
-24,222.60
0.00
-222,802.30

-3,167,431.60
-428,822.05
-187,934.80
-8,427.43
-95,232.41
-6,922.03
-100,860.19
0.00
-1,040,441.82
0.00
-24,222.60
0.00
-222,802.30

-1,040,441.82
-24,222.60
-222,802.30

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA

3.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
3.1.
Išmokos:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.1.
Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.2.
Komandiruočių
3.1.3.
Transporto
3.1.4.
Kvalifikacijos kėlimo
3.1.5.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.6.
Atsargų įsigijimo
3.1.7.
Socialinių išmokų
3.1.8.
Nuomos
3.1.9.
Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.10.
Sumokėtos palūkanos
3.1.11.
Kitos išmokos
3.1.12.
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-192,890.03
-5,944.18
-95,891.83
-7,432.12
-109,993.35
-991,790.73
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-61,560.08
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-61,560.08
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