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VieSosios istaigos Prienq rajono pirminds sveikatos prieiiuros centro
2020 metq III ketviriio

AISKINAMASIS ruslas

2020 mett4lapkridio 1l d.

1. Bendroji dalis

1.1.Vie5oji istaiga Prienq rajono pirmines sveikatos prieZiDros centras (toliau - istaiga)

iregistruotas 1997 m. spalio 1 d. istaigai suteiktas kodas 190882171.

1.2. {staigos buveines adresas: Pu5yno g. 4, Prienai.

1.3. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - teikti specializuot4 bei kvalifikuot4 pirminio lygio

ambulatorines sveikatos prieZitros paslaugas.

1.4. Ataskaitiniu laikotarpiu uL istaigos veikl4 buvo atsakingi direktorius Artflras

Ivanauskas ir vyriausioji buhaltere Sonata Visockiene.

1.5. Kontroliuojantis subjektas - Prienq rajono savivaldybes administracija.

1.6. VSI Prienq raj. PSPC yra:

pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZi[ros centras (poliklinika),

greitosios medicinos pagalbos skyrius,

laboratorija,

vaikq ir odontologij os poliklinika,

administracija,

[kio dalis,

buhalterija,

ISlauZo ambulatorija,

Silavoto ambulatorij a,

medicinos punktai: Naujosios Utos, Pakuonio, Strieldiq.

1.7. {staigoje ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4 dirbo 114 darbuotojq.

1.8. {staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

1'9. [staiga apskait4 tvarko ir finansing atskaitomybg rengia pagal Siuos finansing

atskaitomybg reglamentuojandius teises aktus: LR buhalterines apskaitos istatymas; Viesojo

sektoriaus atskaitomybes istatymas; Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo ir disponavimo juo

istatymas; LR Finansq ministro isakymas ,,Del privalomojo bendrojo s4skaitq plano patvirtinimo,, ir
kitais teises aktais.



2. Apskaitos politika

2.1. Teikiant 2020 m. tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini pagal VSAFAS, apskaitos politika

neteikiama. Apskaitos politika bus pateikta ai5kinamajame ralte prie 2020 m. metinio finansiniq

ataskaitq rinkinio.

3. Pastabos

3.1.Per tarpini ataskaitini laikotarpi, kaip nustato 7-asis VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq ir klaidq taisymasoo nebuvo atliktas apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas.

3.2.NeapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreitojo turto pokydiq nuo ataskaitiniq finansiniq metq

pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos istaigoje nera.

3.3. [staigos finansinis rezultatas lyginant st2020 metq II ketvirdio rezultatu reiklmingai

pasikeite, kadangi per Siq metq III ketvirti buvo aptikta neteisinga s4skaitq korespondencija apskaitos

programoje, susijusi su atostoginiq kaupiniais, ivestais i apskaitq Siq metq kovo menesi.

3.4. Veiklos rezultatq ataskaitoje palyginus paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio

dienos ir praejusiq finansiniq metq atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas

matome, kad finansavimo pajamos padidejo rySium su birZelio menesi patikejimo teise perduotu

valdyti ilgalaikiu turtu i5 ivairiq Saltiniq (ES, valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto ir kt.).

3.5. Pagrindines veiklos kitos pajamos palyginus paskutines tarpinio ataskaitinio

laikotarpio dienos su praejusiq finansiniq metq atitinkamu tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu padidejo

del asmens sveikatos prieZitiros paslaugq bazinirl kainq padidejimo nuo 2020m. balandZio I d.

Pagrindines veiklos sqnaudos, palyginus paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos su

praejusiq finansiniq metq atitinkamu tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu padidejo, nes padidejo islaidos

darbo uZmokesdiui ir socialiniam draudimui (nuo 2020 m. ba\andhio 1 d. buvo pakelti atlyginimai

visiems darbuotoj ams).

3.6. Informacija apie 2020 m. III ketvirdio finansavimo sumq detalizavim4 pateikta pagal

20-ojo VSAFAS 4 priedo fotmQ,,Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per

ataskaitini laikotarpi" $ridedama).

Direktorius

Vyriausioji buhaltere

Art[ras Ivanauskas

Visockiene

'ffi#,Y{
'-l pRtENU R.puJONO+,1 PtnilatruEs
,- \ svErKATos\ \ pnreZroROS .,



2-ojo VSAFAS ,,Finansines bukt€s ataskaita
2 priedas

(ZemesnroJo rvsio vresoJo 
"Tfl',ll;,i:fJilt]{,.."JilJ,H#ffi,urondus 

rr rstektrq rondus,

VieSojiistaiga Prienq rajono pirmin€s sveikatos prieZi0ros centras

(vie$ojo sektorlaus subJekto arba vieSojo sektorlaus subjektq grupes pavadinlmas)

190882171, PuSyno g. 2, Prienq m., Prienq r. sav.

(viesojo sektoriaus subJekto, parengusio flnansines b0kl€s ataskaitq (konsoliduotqjq flnansinds b0kEs ataskaltq), kodas,
rdresas)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL ilO,IOM, Oq.'O D. DUOMENIS

"hotw - lr'- al
(data)

*, /,i6-s -/

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Paskutln6
ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutln6 pra6luslo
ataskaitinio

laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 439,275,78 1 88.570,40
t. Nematerlalusis turtas aro 32,65
1.1 Pl6tros darbai
t.2 Proqramine iranqa ir ios licenciios 3,29 32,65
t.3 Kitas nematerialusis turtas
t.4 Nebaigti projektai ir igankstiniai mokejimai
t.5 Presti2as
I. llgalaikis materialusis turtas 439,272,49 1 88.537,75
I t.1 Zeme
|,2 Pastatai 1 34.769,56
[.3 lnfrastruktgros ir kiti statiniai 94.029,32
il,4 Nekilnojamosios kultUros vertybes
il.5 MaSinos ir irenginiai
il.6 Transporto priemones 28.057,56 21.459,24
lt.7 Kilnojamosios kultOros vertybes
il.8 Baldai ir biuro iranga 32.998,25 33,725,66
I.9 Kltas ilgalalkls materlalusls turtas '149.417,80 133.352,85
il.10 Nebaigta statyba ir i6ankstiniai mokejimai
ilt. llgalalkis finansinis turtas

Mlneralinlai lStekllai ir kitas llgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
c. TRUMPALAIKIS TURTAS 1.222,095,80 1.006.910,29
t. Atsargos 40.1 76,68 3s.533,22
t.1 Strategines ir neliediamosios atsaroos
1.2 Mediiagos, ialiavos ir 0kinis inventorius 40.'176,68 35.533,22
t.3 Nebaiqta oaminti orodukciia ir nebaiotos vvkdvti sutartvs
t.4 Pagaminta produkcUa, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
t.5 !!gqE!!S materlalusis lr blologlnts turtas, sktrtas parduofl
il. lSankstiniai apmokejimai
ilt. Per vienus metus gautlnos sumos 216,486,44 171.972,45
ilt.'t Gautinos trumpalaikes finansines sumos
|1.2 Gautini mokesdiai ir socialines imokos
il.3 Gautinos fi nansavimo sumos
ilt.4 Gautinos sumos ui turto naudojimq, parduotas prokes,

turtq, paslauges
216.486,44 171 .412,85

1il.5 Sukauptos qautinos sumos
ilt.6 Kltos gautlnos sumos 559,60

Trumpalaikes investicijos
Pinigai ir pinigq ekvivalentsi 965.422,68 799.404,62
IS VISo TURTo: 1.661 .361 ,58 1.195.480.69

(tqsinys kitame puslapyje)



F!NANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL zolZtti. 0lio D. DUoMENts (tqsinys)

Eil, Nr, Straipsniai Pastabos
Nr,

Paskutin6
ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutln6 pra6Jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

D. FINANSAVIMO SUMOS 301.986,05 28.241,02
L l5 valstybes biudieto 57.716,55
lr. l5 savivaldybes biudieto 94.015,32
ilt. l5 Europos Sqjungos, uisionio valstybirt lr tarptautiniq

oroanizaciiu
127.698,65

l3 kitq 6altiniu 22.555,53 28.241,02
E. ISIPAREIGOJIMAI 111.695,16 14.849,07
t. llgalaikiai isipareigojimai
t.1 llgalaikiai finansiniai lsipareigojimai
t.2 llgalaikiai atidejlniai
t.3 Kiti ilsalaikiai isipareiqoiimai
il. Trumpalaikiai isipareigojimai 11 1.695,16 14.849,07
il.1 llgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai

atidejiniai

|.2 llgalaikiq isipareigojimq einamqju metu dalis
il.3 Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai
|.4 Moketnos subsidiios, dotacijos ir finansavimo sumos
il.5 Mok6tinos sumos i Eurooos Saiunoos biudieta
I.6 Mok6tinos sumos i biudietus ir fondus
11.6.1 GrqZintinos finansavimo sumos
|t.6.2 Kitos moketinos sumos biudietui
|.7 Mok6tinos socialines i6mokos
il.8 Grqiintini mokes6iai, imokos ir jq permokos
il.9 Tiekeiams mokgtinos sumos I 1.653,18 13.554,25
il.10 Su darbo santykiais susije isipareiooiimai 100.041,98
il.1 1 Sukauptos moketinos sumos
11.12 Kiti trumoalaikiai isiDareiooiimai 1.294,82
F. GRYNASIS TURTAS 1.247.680,37 1.1 52.390,60
l. Dalininkq kapitalas 12.232,8C 12,232,80
il. Rezerval
il.1 Tikrosios vert6s rezervas
|.2 Kiti rezerval
ilt. Nuosavyb6s metodo itaka

Sukauptas pervirsis ar deflcltas 1.235.447 ,57 1.140.157,80
lv.1 Einamqjq metq perviriis ar deficitas 95.289,77 7.8'15,53
lv.2 Ankstesniq metq pervirSis ar deficitas 1.140.157,80 1.132.342,27
u. MAZUMOS DALIS

ls vlso FtNANSAV|Mo sUMV, IStpAREtGOJtMU,
GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:

1.661.361,58 1.195.480,69

(vie5ojo sektoriaus su bjekto
vadovas arba jo igaliotas
administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Vil Pnrnu roj' pirmiruis sueihalos

- prwil,irts centro dinhtorius

ffiSi,$
\ T'IEMiNhS
'svrtxRros
FRIEZIUROS



3-iojo VSAFAS,Veiklos rezuttatq ataskaita,,
2 priedas

(2emesnlofo lyglo vle5oJo sektorlaus subJektq, lsskyrus mokesClq fondus lr istekliq fondus, velktos
rezultatq ataskaltos forma)

VieSojijstaiga Prienq rajono pirminds sveikatos prieZi0ros centras
(vlesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinlmas)

190882171, Pu5yno g. 2, Prienq m,, Prienq r. sav.

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq arba konsoliduotqjq veiklos rezuttaiq atasfanq, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2O"OM. O?.I2 D. DUOMENIS

4rO,l,O ' //' //
(data)

*,./,-16 -s-A,

Pateikimo valiuta ir tikslumas; eurals

'cii:ruo 
Cirr,intorius

pavarde)

buhalteri
Visockien6

(vie5ojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo igaliotas
administracijos vadovas)

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

\ rlNtYllr\r-u

'svEtrAtospntr.zt0nos
OENTRA$,

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavard6)



ValdZios sektoriaus subjektq
apskaitos duomenq teikimo Finansq
ministerijai ir skelbimo taisykliq
1 priedas

(lnformacijos apie valdZios sektoriaus subjektq pajamas ir sqnaudas forma)

190882171

(JAR kodas)

Vie5oji jstaiga Prienq rajono pirmines sveikatos prie2iIros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, lstaigos duomenys)

Pu5yno g. 2, Prienq m., Prienq r. sav.

(adresas)

TNFORMACTJA AptE VALDZIOS SEKTORTAUS SUBJEKTU KETVtRetO PAJAMAS tR
SANAUDAS

2o/O ^/bq,t%; 
ru d.

VW

:"ry$Hffi
(vardas ir pavardd)

YJli.','$'3iiii:"#

(valdZios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo igaliotas
administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(vardas ir pavarde)

(t0kst. eurq)

Ataskaitinis laikotarpis Nuo metq prad2ios

1. Pajamos 621,93 1.785,70

2. Sqnaudos -434,21 -1.690,41



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 
4 priedas 

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinj, tikslinę paskirtj ir ju pokyčius per ataskaitinj laikotarpj pateikimo žemesniojo lygio finansiniu 
ataskaitu aiškinamajame rašte forma) 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTI IR Jų POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. 
Nr. Finansavimo sumos 

Finansavimo 
sumq likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Per ataskaitinj laikotarpj 

Finansavimo 
sumq likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumq 

pergrupavimas* 
Neatlygintinai 
gautas turtas 

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumq 

sumažejimas 
del turto 

pardavimo 

Finansavimo 
sumq 

sumažejimas 
del jq 

panaudojimo 
savo velklai 

Finansavimo 
SUMI4 

sumažejimas 
del jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos) 

Finansavimo 
sumq (gautinq) 

pasikeitimas 

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

biudžeto asignavimq dalj, gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniq 
organizacijq): 

70.871,06 -13.154,51 57.716,55 

1.1. nepiniginiam turtui jsigyti 70.871,06 -13.154,51 57.716,55 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

2.  Iš savivaldybes biudžeto (išskyrus 
savivaldybes biudžeto asignavimq dalj, 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybiq ir tarptautiniq organizacij4): 

96.640,38 -2.625,06 94.015,32 

2.1. nepiniginiam turtui jsigyti 96.640,38 -2.625,06 94.015,32 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

3.  Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiq ir 
tarptautiniq organizacijų (finansavimo sumq 
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
nejskaitant finansvimo sumq iš valstybes ar 
savivaldybes biudžetų ES projektams 
finansuoti): 

130.093,21 -2.394,56 127.698,65 

3.1. nepiniginiam turtui jsigyti 130.093,21 -2.394,56 127.698,65 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 

4.  Iš kitq Šattiniq: 28.241,02 43.386,89 -49.072,38 22.555,53 

4.1. nepiniginiam turtui jsigyti 26.446,92 43.386,89 49.072,38 20.761,43 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.794,10 1.794,10 

5.  iš viso finansavimo sumq 28.241,02 340.991,54 -67.246,51 301.986,05 

" Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumu pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidu taisymas ir valiutos kurso jtaka pinigu likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis 



8-ojo VSAFAS „Atsargos" 
1 priedas 

(Informacijos apie balansinę atsargq vertę pateikimo žemesniojo lygio finansiniq ataskaitq aiškinamajame rašte forma) 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPr 

Patelkimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, 
'ialiavos ir 

ūkinis 
inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti 

ligalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduoti  

Iš viso 
nebaigta gaminti 

produkcija 
nebaigtos 

vykdyti sutartys 
pagaminta 
produkcija 

atsargos, 
skirtos parduoti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Atsargų jsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 47.102,73 47.102,73 
2.  Isigyta atsargy per ataskaitinj laikotarpj: (2.1+2.2) 55.283,51 55.283,51 
2.1. įsigyto turto jsigijimo savikaina 40.401,03 40.401,03 
2.2. nemokamai gauty atsargy jsigijimo savikaina 14.882,48 14.882,48 
3.  Atsargy sumažėjimas per ataskaitinj laikotarpj (3.1+3.2+3.3+3.4) -62.209,56 -62.209,56 
3.1. Parduota 

3.2. Perleista (paskirstyta) 
3.3. Sunaudota veikloje -62.209,56 -62.209,56 
3.4. Kiti nurašymai 

4.  Pergrupavimai (+/-) 

5.  Atsargų jsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 40.176,68 40.176,68 
6.  Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

7.  Nemokamai arba už simbolinj atlygj gauty atsargy sukaupta nuvertėjimo 
suma (iki perdavinno) 

8.  Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinj laikotarpj 

9.  Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinj laikotarpj suma 

10.  Per ataskaitinj laikotarpj parduoty, perleisty (paskirstyty), sunaudotū ir 
nurašyty atsargy 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) 40.176,68 40.176,68 
14.  Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 47.102,73 47.102,73 

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" 
1 priedas 

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

ILGALAIKI0 MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPr 

• 

Eil. 
Nr. Straipsniai žemė 

Pastatai 

Infrastruk- 
tūros ir kiti 

statiniai 

Nekilno- 
jamosios 
kurtūros 
vertybės 

Mašinos ir 
(renginiai 

Transporto 
priemonės 

Kilnoja-
mosios 
kultūros 
vertybės 

Baldai ir 
biuro iranga 

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas 

Nebaigta 
statyba 

. 	_........_............ 

Išankstiniai 
apmokėjimai 

..................... ...,...-.... 

lš viso 

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos 
vertybės 

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas 

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

1_ Isigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 371.562,15 213.499,39 87.213,90 274.693,40 946.968,84 

2.  Isigijimai per ataskaitinj laikotarpj 
(2.1+2.2) 3.214,70 3.214,70 

2.1. pirkto turto jsigijimo savikaina 3.214,70 3.214,70 

2 .2 . neatlygintinai gauto turto jsigijimo 
savikaina 

3.  
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
suma per ataskaitinj laikotarpj 
(3.1+3.2+3.3) 

-1.483,73 -1.483,73 

3.1. parduoto 

3.2. perduoto 

3.3. nurašyto -1.483,73 -1.483,73 

4.  Pergrupavimai (+/-) -96.220,64 96.220,64 

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

275.341,51 96.220,64 213.499,39 88.944,87 274.693,40 948.699,81 

6.  Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -140.657,09 -182.331,34 -55.433,08 X -119.042,80 X X -497.464,31 

7 . Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nusidevejimo suma** X X X X  

8.  Apskaičiuota nusidevejimo suma per 
ataskaitinj laikotarpj X -768,69 -1.337,49 -3.110,49 -1.994,98 X -6.232,80 X X -13.444,45 

9.  Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nusidevejimo suma (9.1+9.2+9.3) X 1.481,44 X X X 1.481,44 

9.1. parduoto X X X X 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Eil. 
Nr. Straipsniai žemė 

Pastatai 

Infrastruk- Nekilno- _ 	. jamosios 
kultūros 
vertybės 

Mašinos ir 
jrenginiai 

Transporto 
priemonės 

Kilnoja-
mosios 
kultūros 
vertybės 

Baldai ir 
biuro jranga 

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas 

Nebaigta 
statyba 

Išankstiniai 
apmokėjimai Iš viso 

Gyvenamieji Kiti pastatai 

tūros ir kiti 
statiniai 

Kitos 
vertybės 

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas 

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

9.2. perduoto X X X X 

9.3. nurašyto X 1.481,44 X X X 1.481,44 

10.  Pergrupavimai (+/-) X 853,83 -853,83 X X X 

11.  
Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10) 

X -140.571,95 -2.191,32 -185.441,83 -55.946,62 X -125.275,60 X X -509.427,32 

12.  Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje X X 

13 . Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertajimo suma— X X 

14.  Apskaičiuota nuvertajimo suma per 
ataskaitinj laikotarpj X X 

15.  Panaikinta nuvertajimo suma per 
ataskaitinj laikotarpj X X 

16- 
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvertajimo suma (16.1+16.2+16.3) X X 

16.1. parduoto X X 

16.2. perduoto X X 

16.3. nurašyto X X 

17.  Pergrupavimai (+I-) X X 

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

X X 

19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje*" X X X X X X X X X 

20 ' 
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertas pokytis.** X X X X X X X X X 

21.  Tikrosios vertas pasikeitimo per 
ataskaitinj laikotarpj suma (+/-)*** X X X X X X X X X 

22.  
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
tikrosios vertas suma (22.1+22.2+22.3) *** X X X X X X X X X 

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

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

22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Eil. 
Nr. Straipsniai žeme 

Pastatai 

Infrastruk- 
tūros ir kiti 

statiniai 

Nekilno- 
jamosios 
kultūros 
vertybes 

Mašinos ir 
jrenginiai 

Transporto 
priemones 

Kilnoja-
mosios 
kultūros 
vertybes 

Baldai ir 
biuro jranga 

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas 

Nebaigta 
statyba 

Išankstiniai 
apmokejimai Iš viso 

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos 
vertybes 

Kitas  
ilgalaikis 

materialusis 
turtas 

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

23.  Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X 

24.  Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** X X X X X X X X X 

25.  
Ilgalaikio materialiojo turto likutine 
verte ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11-18+ 24) 

134.769,56 94.029,32 28.057,56 32.998,25 149.417,80 439.272,49 

26.  
Ilgalaikio materialiojo turto likutine 
verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-6-12+19) 

230.905,06 31.168,05 31.780,82 155.650,60 449.504,53 

* - Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi. 
** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvejimo arba nuvertejimo suma iki perdavimo. 
*** - Pažymetose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertes ir isigijimo savikainos. 
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13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas" 
1 priedas 

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansin 'ės vertės pasikeitimą per ataskaitinj laikotarpj pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygi9 finansinių 
ataskaitu aiškinamajame rašte forma) 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN! LAIKOTARPr 

Patelkimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai 

Programinė 
jranga ir jos 

licencijos 

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai 

Prestižas Iš viso 
patentai ir kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje) 

literatūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai 

kitas 
nematerialusis 

turtas 

nebaigti 
projektai 

išankstiniai 
apmokėjimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 2.086,10 2.086,10 

2.  jsigijimai per ataskaitinj laikotarpj 

2.1. pirkto turto jsigijimo savikaina 

2.2. neatlygintinai gauto turto jsigijimo savikaina 

3.  Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 
ataskaitinj laikotarpj 

3.1. parduoto 

3.2. perduoto 

3.3. nurašyto 

4.  Pergrupavimai (+/-) 

5.  isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 2.086,10 2.086,10 

6.  Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje X -2.082,81 X X X -2.082,81 

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma" X X X X 

8. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinj 
laikotarpj X X X X 

9 . Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X 

9.1. parduoto X X X X 

9.2. perduoto X X X X 

9.3. nurašyto X X X X 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai 

Programinė 
jranga ir jos 

licencijos 

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai 

Prestižas lš viso 
patentai ir kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje) 

literatūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai 

kitas 
nematerialusis 

turtas 

nebaigti 
projektai 

išankstiniai 
apmokėjimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10.  Pergrupavimai (+/-) X X X X 

11.  Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) X -2.082,81 X X X -2.082,81 

12.  Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

13 .  Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma** 

14 .  Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinj 
laikotarpj 

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinj 
laikotarpj 

16 .  Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma 

16.1. parduoto 

16.2. perduoto 

16.3. nurašyto 

17.  Pergrupavinnai (+/-) 

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

19.  Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18) 3,29 3,29 

20.  Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-12) 3,29 3,29 

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