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I.BENDROJI DALIS

l.fregistravimo data

Vieloji lstaiga Druskininkq ligonine (toliau istaiga), iregistruotalggT'Og-29 Druskininkq miesto imoniq rejestre'

fsraigos registracijos Nr. v$'ti-i.'il.tg* b*.inor 
-uai.rur - LT-66251sveikatos g.30, Druskininkai. [staigos kodas

iSZitqeSi,pVM-kodas LT52tt46it5. 2016-10-31 istaiga i5registruota iB PVM registro.

[staigos steigdjas Druskininkq savivaldybds taryba. \"t"rgiyr1 pelno nesiekiantis juridinis asmuo' turintis iikini,

finansini]organiicinl ir teisin! savaranki$kum4, turo anspaudq sqskaitq banke. [staiga yra paramos gav6ja'

[staiga kontroliuojamg ir asocijuotq subjektq neturi'

irtuiEu isteigta ii veitia uuiorruudu-*i Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos

prieZiflros istaigq, Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos, Viesqiq lstaigq, Sveikatos draudimo ir kitais istatymais,

teises aktais ir [staigos istatais.

2. tr'inansiniai metai

[staigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansiniq metq pradLia' sausio ld., pabaiga - gruodZio 3ld'

3. [staigos veikla

pagrindinis veiklos tikslas yra Lietuvos Cyventojq sveikatos stiprinimas, teikiamq sveikatos prieZiEros qaslaqslt

gerinimas, jq tinkamumas, prieinamumas, sieliant sumaZinti sergamum? ir mirtingumq. [staigos veiklos uZdaviniai:

irguni^oiiii teikti stacionarines ir ambulatorines sveikatos priJziuros paslaugas. [staigos.-plgrindine veiklos sritis:

asmens sveikatos pri.Ziuror pariaulq, nurodyq istaigos urt trt sveikatoi prieZiiiros licencijoje, teikimas' [staiga turi

teisg verstis kita lsLtymais neuZdraisia iikine-komerci-ne veikla, susijusia su istaigos vejlilgs tikslqpasiekimu'
'[siaigos pagiinainc veikta yra licencijuojama. Ataskaitiniais meiais galiojo Valstybin6s akreditavimo tarnybos prie

sveiiratoi upruigo. ,irirtoiSor iqss-rzl:0 isduota ir 2ot7-tt-06 perrJgistruota lioencija Nr.1240, suteikianti istaigai

teisg verstis asmens sveikatos prieZiEros veikla.
Druskininkq savivaldyb6s tarybos 2017-Og-2g sprendimu Nr. TlJ56 ,,Ddl vie5osios istaigos Druskininkq ligoninds

gydymo profilio torrq perstirstymo. Patvirtintas vieSosios istaigos Druskininkr; ligonines 130 lovq gydymo profiliq

lovq skaidius ir 2016-05-31 sprendimu Nr. Tl-123 ,,D61 vieslsioi lstaigos Druskininkq ligonines valdymo struktEros ir

pareigybiq s4raso" atlikti ligonines strukttiros pakeitimai' Struktiira:

1. administracij4
2. apskaitos ir finansrtr skYrius,

3. technind ir iikindtarnYba,
4. stacionaro skyriai: viaaus'tigq, nervq ligq, intensyvios terapijos, reabilitacijos, chirurgijos, vaikq ligq,

priemimo - skubios ir konsultacinds pagalbos..
pagrindinei veiklai uZtikrinti gxeta isigijamq rinkos sqlygomis prekiq ir paslaugrl istaiga naudoja i5 kitq juridiniq

asmenq gaunamq p*u*q, 
-k*iq 

,u-drro mJacirine panga, miaitamentai-ir inventorius, [staiga-pagal panaudos sutarti

naudoja steigejo perduot4 ilgalaik! turt4 - pastatus, me-dicining iraryq inventoriq, baldus. Sis turtas iSlieka steigejo

balanse ir istaigoje upr=t ii",,* nebhansin6se sqskaitose. 
- 

lslaigoj: naudojamo pagal panaudos sutarti turto

nusidev6jimo iSlaldts neskaidiuojamos ir i suteiktq paslaugq pna.{as neitraukiamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu uz iitaigos lriittq atsa[inga dirLktorc Evelina Raulu5aitiend, dirbantis Siose pareigose nuo

2019-01.

fstaigos vyr. finansininke: Rita Arbadiauskiene, dirba nuo 2019'12-02'

4. Darbuotojq skailius

vidutinis sqraSinis 2019 metais dirbandiqiq skaidius 223 darbuotojai.

II.APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansino atskaitomybo

lstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomyb6s standartus

(totiuu- ilsirnsi frtrigr, t"r*ydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos

Respublikos vie5ojo ,.tririu6 atskaitomyb6s istatvmo ir kiq teis0Jaktq nustaq/ta tvarka bei taiko apskaitos politikq'



patvirtint4 direktoriaus 2009-12-31 pakymu Nr. V-123 ,,Del buhalterines apskaitos vadovo patvirtinimo", kuris

isigaliojo"nuo 2010-01-01. Apskaitos potitika apima 0kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles. Per ataskaitini laikotarpi nebuvo keidiama apskaitos politika ir apskaitiniai iverdiai, taip

pat nebuvo nustabrta esminiq klaidq, kurios buvo padarytos pra6jusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansindse ataskaitose.

lstaigos finaniiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu

ketvirEiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinds apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,Profit-W" su apskaitos progtamos

5 moduliais (bendrasis Zurnalas, pirkimai, pardavimai, pinigq gavimo-mokdjimo Lumalai.) ,,Turtas'2000" ir ,,Alga'
2000,0, ,,Atsargos 

o',kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ikiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje $fS9j9. Taikomi kaupimo,

subjekto, veiklosigstinumo, periodiBkumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio virSenyb6s prieS form4

principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nesaliSka, visais reik5mingais atvejais i5sami.' 
ZOtg m. finansines ataskaitoi parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. [staiga sudaro Zemesniojo lygio

ataskaitq rinkinius.
Finansines ataskaitos yra pateiktos bendra ES valiuta - eurais (€)'

2. Ilgalaikis materialusis turtas

[staigoje Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio

materialiojo turto s4vok4 ir l2-jame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo kriterijus'

Ilgalaikis materialui turtas apskaitoje pripaZistamas isigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd - suma, apskaidiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ar

pasigaminimo savikainos pridedant arba i5 jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vert6s pokydiq sumas ir atimant

iukauptq nusidevljimo sumq. Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradLia iforminama istaigos
vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti aktu arba kitu apskaitos dokumentu.

Ilgalaikis materialusis turtas gautas i5 steig6jq (dalininkq) turtiniq ina5g forma, turto isigijimo savikainq sudaro

dalininkq patvirtinta investuoto turto vert6, kuri negali biiti didesne uZ jo tik4iq vertg, ir 5io turto iregistravimo bei

parengimo naudoti i5laidos.- 
Niatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikain4 sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar

kitame perdavimo dokumenie nurodyta to turto vertd ir su 5io turto gavimu bei paruo5imu naudoti susijusios iSlaidos'

Kai turto vertd nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertQ, kuri ir bus laikoma isigijimo savikaina, nustato

lstaiga, atsiZvelgdama i to turto tikrqiq vertg jo gavimo metu ir su 5io turto gavimu bei paruo5imu naudoti susijusias

iBlaidas.
Lizingo (finansines nuomos) biidu isigyjamo ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikain4 sudaro lizingo

(finansin6s nuomos) sutartyje nurodytajo kaina, i5skyrus moketinas palEkanas'

Nusid6vdjimas pradedamas skaieiuoti nuo kito menesio I dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti

ir nebeskaidiuojamas nuo kito menesio I dienos po jo nura.$ymo arba pardavimo ir tuo atveju, kai visa naudojamo

ilgalaikio mateiialiojo turto verte (atemus likvidaoing vertg) perkeliama i produkcijos (darbq, paslaugq) savikainq.

Nusiddv6jimas yra skaidiuojamas tiesioginiu proporcingu nusidevdjimo skaidiavimo metodu ir priskiriamas to

laikotarpio nusidevejimo sqnaudoms. Likvidacin6 verte yra l(vienas) €. Minimali ilgalaikio materialaus turto verte ne

maZesne nei 500 €.
Ilgalaikio materialaus turto nusidevljimo normatyvai patvirtinti 2014-10-29 d. direktoriaus isakymu Nr. V-95, kuris

isigaliojo nuo 2015-01-01.

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupCs ir rii5ys

Turto
nusidevejimo

(amortizacijos)
normatyvai

(metais)

MATERIALUSIS TURTAS

5. Pastatai

5.1.
Kapitaliniai mtiriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelZbetonio;

perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelZbetonio

pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai
100

5.2.
Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio slako, betono, lengvq

Slako blokq, perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
75

5.3. Ta5ytq r4stq pastatai 40

5.4. Surenkamieji, i5ardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15

6. Infrastruktiiros ir kiti statintat

6.1 lnft astruktiiros statiniai



Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupes ir rii5ys

Turto

nusiddvejimo
(amortizacijos)

normatyvai
(metais)

6.1.1 Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 60

6.1.2. Metaliniai 35

6.1.3. Mediniai 15

6.2. Kiti statiniai 15

7. Nekilnojamojo kultfros paveldo objektai

7.1 Nekilnoj amojo kultiircs paveldo obj ektq restauravimo darbai 29

8. Mabinos ir irenginiai

8.1 Gamybos ma5inos ir irenginiai 24

8.2. Ginkluote, ginklai ir karinO technika

8.3. Medicinos iranga 9

8.4. Apsaugos iranga 9

8.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono rySio irenginiai 4

8.6.
Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq technologijq tinklq valdymo irenginiai
ir iranga

t4

8.7. Kitos ma5inos ir irenginiai 24

9. Transporto priemones

9.1 Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 9

9.2. Specialiis automobiliai 6

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir puspriekab6s 6

9.4. Kitos transporto priemones t4

10. Baldai ir biuro iranga

10. l. Baldai ll
10.2. Kompiuteriai ir jq iranga 6

10.3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 7

10.4. Kita biuro iranga
9

1l Kitas ilgalaikis materialusis turtas

11.1 Scenos meno priemones t4

11.2. Muzikos instrumentai 49

11.3. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6

11.4. Specialieji drabuZiai ir avalyne I

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

* Jeigu patentai, isradimai, licencijos ar kitos teises yra lsigyti konkrediam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmd

laikoira 
-naudingo 

tarnavimo laiku ir juo remiantis- shieiuo3ama amortizacija. Siuo atveju lenteldje nurodyti

amortizacijos normatyvai netaikomi.

3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZlstamas ir regishuojamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s?vokq ir

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas apskaitoje pripaZistamas isigijimo verte, o ataskaitose

rodomas balansine verte.

Nematerialiojo turto likutin6 vert6 - suma, apskaidiuojama prie nematerialiojo turto isigijimo ar pagaminimo

savikainos pridedant arba i5 jos atimant visas nematerialiojo turto vertes pokydiq sumas ir atimant sukaupt4

amortizacijos sum4. Nematerialiojo turto amortizacija skaidiuojama nuo kito menesio 1 dienos po jo isigijimo ir

nebeskai6iuojama nuo kito m6nesio I dienos po jo nuralymo ar pardavimo ir tada, kai visa turto verte perkeliama i
s4naudas. Amortizacijos sqnaudos priskiriamos istaigos veiklos sqnaudoms. Likvidaoin6 verte I €.



perleidus nematerialqj! turt4, veiklos rezultatq ataskaitde parodomas jo perleidimo rezultatas. Pelnas arba

nuostoliai, susidarg perleidus nemateriahliiturt6 apskaidiuojami i5 gautq pajamq atimant perleisto turto likuting vertq ir

visas su perleidimu susijusias illaidas. Praradus ar nura.Sius nevisi5kai amortizuotq nematerialqii turtX pripaZistami turto

nura5ymo nuostoliai, kurie veiklos rezultatq ataskaitoje parodomi kaip s4naudos. Nematerialiojo turto amortizacija

skaidiuojama taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) amortizacijos skaidiavimo metodu.

Nematerialaus turto nusidevejimo normatyvai patvirtinti 2Ol4-lO-29 direktoriaus isakymu Nr. V-95'

Nematerialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupes ir rii5Ys

Turto
nusid6vdjimo

(amortizacijos)
normatyvai

(metais)

NEMATERIALUSIS TURTAS

1
4

2. Patentai, iBradimai, licencijos, isigytos kitos teises* 9

Kitas nematerialusis turtas 9

4. PrestiZas l4
laikotarpio trukmd
lenteleje nurodyti

t Jeigu patentai, i5radimai, licencijos ar kitos teises

laikoma naudingo tamavimo laiku ir juo remiantis
[ra lsigyti konkrediam laikotarpiui, tokio

skaidiuojama amortizacija. Siuo atveju

amortizacijos normatyvai netaikomi.

4. Atsargos

lstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis. Atsargos apskaitoje registruojamos

lsigijimJsavikaina-arba grynqarealizavimo verte. Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uZdirbti

p"iri"neriur metus. I lslgiiimo savikainq ltraukiamos visos isigijimo iSlaidos.
' Atrurgq ,unuudo.li1nu, arba pardavimas apskaitoje regiitruojamas pagal nuglat- apskaitomq atsargq b[dq, kai

buhalterin"6jl apskaitoje registruoj'ama kiekvien:a su atsargq sunaudoli*u arba pardavimu susijusi operaciia' Atiduoto

naudoti gkinio inventoriaris vertl is karto pripazistama s4naudomii ir vertin6 apskaita konholes tikslais tvarkoma

nebalansin6se s4skaitose kiekine ir vertine i3rai5ka'

5. Sandoriai uZsienio valiutomis

[staigoje operacijos UZsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o vSAFAS nuostatomis'

Atsiskaitymq operacijos uZsienio valiuta apskaitytos paga-l valiltq kursus, galiojandius operacijos atlikimo dienq:

pelnas ar nuostoliai, ,triiuAe utfitur siq operacijq uprtuitoiri u.tikloi.rezultatq ataskaitoje' Visas finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai, i5reiksti uZsienio valiutl, yia perskaidiuojar.ni ! eurus pagal balanso sudarymo dienq galiojusi

ofrcialq euro ir uzsienio vatiutos kursq. romandiruotcs i8hidos uisilnio valiuta teises aktq nustatyta tvarka ivertinamos

iSvykimo i komandiruotg dienq galiojusiu kursu .

6. Finansinis turtas ir isipareigojimai

lstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17'o VSAFAS nuostatomis'

Finansinis turtas skirstomas i ilgalaiki ir trumpataiti atJizvetgiant i turto realizavimo laikotarpi'

per vienerius."tu, lu,itirior rrror, skirtos lstaigos giutino finansavimo, trumpalaikiq skolq, gautino-pridetines

vertes mokes6io, taip pat-kitq gautinq sumq apskaitailpta:iga gautinas sumas atvaizduoja nominalia atsiradimo verte'

ivertina isisen6jimo pdird;."B;riitistor'prrteiu skoios,-kurlas atgauti nebdra galimybcs' nurasomos ifinansines

veiklos nuostolius. eu.i"tiru rt"ia, kuriq;"kejf, terminai ryu ptud.ltti, tadiau vykdomos i5ie5kojimo procediiros'

atvaizduota atskiroje sqskaitoje nominalialr"rte. neLpinigiai, priskaidiuoti ar priteisti uz laiku neatsiskaidiusiq pirkdjq

turto gautinq ,r*q ,t.uiprnir"*e neparodami ir registruojimi 9n91t"1t'.;9 
kaip kitg's veiklos pajamos tik juos gaws' Per

vienerius metus gautinq sumq straipsniror" pu:roao*i ititkolinirai, ui kuriuos pirkejai ir kiti asmenys turejo

atsiskaityti per vienerius metus.

Ilgalaikiai ir tumpaia[iui iripar"igojimai registruojami ap_skaitoje iikin6s operacijos.ar Ekinio ivykio dienQ'

[sipareigojimai apskaitoje registruojami qugd Jqlhitis fakturas, perdavimo ir priemimo aktus' ziniara5dius'

iulatterinis paZymas ar kitus, juos pagrindZiandius dokumentus'

[staiga vykdo trumpalaikius lsipareigo.jimus-iiettjums i. kedito lstaigoms. Atostoginiq kaupimas darbuotojams

skaifiuojamai metq pabaigoje - gruodZio m6n' 31 d' stoviu'

4



[staigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis.

Finansavimo sumos pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos s4naudos, kurioms

kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

7. Grynasis turtas

[staigos grynqii turlq sudaro: dalininkq kapitalas, rezervai, sukauptas pervir5is ar deficitas.
Dalininkq kapitalas teises aktq nustatyta tvarka yra lygus steig6jq inaSq vertei. Piniginig inaSq dydi, nepiniginiq

ina5q vertds nustatymo tvarkq nustato teisds aktai, reglamentuojantys istaigos veiklq, steigimo dokumentai, istaigos

istatai.
Rezervas - laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas steigOjq numatytiems tikslams. Rezervai

gali biiti sudaromi istaigos istatuose nustatyta tvarka. Sudarant rcz.eruq, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato

sumaZ6jimas ir rezervo padid6jimas. Panaikinus panaudotus arba nepanaudotus rezervus, apskaitoje registruojamas
veiklos rezultato padidejimas ir atitinkamo rezervo sumaZ6jimas.

fstaigos sukauptas pervir5is ar deficitas - istaigos uZdirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultatas ir ankstesniqlr4 laikotarpiq veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansing
atskaitomybg, praejusiq metq veiklos rezultatas priskiriamas ankstesniq metq veiklos rezultatui.

8. Pajamr; ir sgnaudq pripaZinimas

[staigoje pagrindinds veiklos pajamos apskaitomos vadovaujantis l0-o VSAFAS ,,Kitos pajamosoonuostatomis.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra

patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos. Pajamos apskaitoje registruojamos tada, kai jos uZdirbamos,

neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamomis laikomas tik ekonomines naudos padid6jimas. Pajamomis nepripaiistamos

trediqiq asmenU vardu surinktos sumos, taip pat prid6tines vertds mokestis, kadangi tai n6ra istaigos gaunama

ekonomind nauda.

lstaigoje Sqnaudos apskaitomos vadovaujantis I I-o VSAFAS nuostatomis.

Sqnaudos, patirtos vykdant programas ir uZdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir
finansineje atskaitomyb6je parodomos taikant kaupimo, pajamq ir sqnaudq palyginimo prinoipus, neatsifuelgiant i
pinigq iSleidimo laikq. Sqnaudomis pripaZistama tik ta ataskaitinio laikotarpio i5laidq dalis, kuri tenka per ataskaitini

Iaikotarpi uZdirbtoms pajamoms. ISlaidos, nesusijusios su uZdirbtomis pajamomis per ataskaitini laikotarpi, bet skirtos

biisimqjq laikotarpiq pajamoms uidirbti, apskaitoje registruojamos ir finansin6je atskaitomyb6je pateikiamos kaip

turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpitur6tq i5laidq neimanoma susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir
ateinandiais laikotarpiais jos neduos pajamq, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis tq laikotarpi, kuri buvo patirtos.

Sqnaudos, susijusios su programU vykdymu, pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kurijos buvo patirtos.

fstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS ,,Segmentai". Finansinese
ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus pagal atliekamas valstyb6s funkcijas. [staiga priskirta valstybes
funkcijai,,sveikatos apsauga".

Tam tikram segmentui priskiriamos tik pagrindin6s veiklos pajamos ir s4naudos. Segmentams nepriskiriama
finansin6s ir investicinds veiklos pajamos ir sqnaudos, kitos veiklos pajamos ir s4naudos.

III.FINANSINIU ATASKAITU KOMENTARAI

1. Nematerialusis turtas

Pastaba P3. Informacija apie nematerialiojo turto balansinds vertes pasikeitimq pagal grupes per ataskaitini
laikotarpi pateikta l3-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas", I priede.

lstaigos nematerialusis turtas yra specializuotos kompiuterin6s programos, isigytos bei gautos kaip parama ir skirtos
medicininiams tyrimams ir apskaitai. Ataskaitiniais metais nematerialaus turto isigyta ui. 2516,80 eur. Nura5yta
nematerialaus turto uZ 3517,87 elur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba P4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimq pagal turto grupes pateikta
l2-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas", I priede. Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikio materialaus turto isigyta
uL31572,67 €, i3 jq:



- istaigos lelomis ilgalaikio materialaus turto pigyta uL 5772,67 € , savivaldybes leSomis ilgalaikio turto isigyta uz

25 800,00 €.
Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis i5 steigdjo ir kitq trediqiq a$91]l apskaitomas istaigos

nebalinsinese s4skaitose. pagal f,anaud'oisufartis gauto turto verto paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 sudard

6004140,13 €, t.sk.:

Eil.
Nr.

Materialiojo turto
grup6s

Panaudos dav6j o Pavadinimas

Perduoto
turto
savikaina, €

Perdavimo sutartYs

I Pastatai
Druskininkq savivaldYbds

administracija
4865010,69

20 I 6 -0 4 -l I Nn26-13 4(7 .7)

2016-04-07 Nr.26- 1 a l -(7.7)

2
Infrastrukt[ros
statiniai

Druskininkq savivaldyb6s
administracija

2268,50 20 16-04-07 Nr.26- I 40-(7.7)

4 Medicinine iranga
Druskininkq savivaldyb6s
administraciia

723003,22

2016-04-t I Nr.26-13 4-(7 .7)

2Or 6-04-07 Nr.26-1 4 I -(7'7)

5
MaSinos ir
irensimai

Druskininkq savivaldyb6s
administracija

14628,15

6 Baldai
Druskininkq savivaldybds
administraciia

8174,83

7 Trumpalaikis turtas
Druskininkq savivaldYb6s

administraciia
11204,17

8
Transporto
oriemones

Druskininkq savivaldYbes
administraciia

86707,11
20 t8 -03 -12 Nr.26- I 65 -(7 .7 ) lTP -3

9 Medicinos iranga
Druskininkq savivaldybes
administraciia

I 14916,88

Viso: 5825913,55

8 Medicinos iranga UAB,,Genomas" 1976,37 2002-07-04

UAB,,Vitrolabo seryisaso' 358,78 2006-03 -27 Nr. PS-60327- I

UAB,Piagnostines sistemos" 20273,40 2012-04-17 08-PPl20l2

UAB,,Artrolita" 637,16 2008-l 0-03 Nr.08/10/02

UAB,,Gameda" 4300,00 2008-11-27

UAB ,,Kristameda" 3023,05 2012-07-26

UAB ,,Mediq Lietuva" 2896,20 20 14-06-l 8 Nr.MP20 l4-00G

UAB,,OneMed" 2027,34 201l-03-30 BVS11-04

UAB,,Limeta" 26065,80 2013-01 -07 Nr. Kc-0 12 I AD

UAB,,Vitrolab" 42502,50 2014-01-15 Nr.PS 140 I I 5/0 I

UAB"Braun Medical" 10336,53 2015-09-15 NP8/1s

UAB,,Septeka" 2057,00 2017-01-18 NT.SEP 1874

UAB,Biomedika" 8322,45
2Ol7 -06-26 Nr.20 I 70629 ; 2017'
06-26Nr.201706%l-

UAB,,Vitrolab" 10450,00 2Ol8 02 l2; PS-20180208

UAB,,Skirgesa" 25000,00 2Ol8 0212;Nr.78-02112

UAB,,Diamedica" I 8000,00 2018 02 05; Nr.7-18-P

Viso 178226,58

IS VISO: 6004140,13

fstaigos direktoriaus lsakymu 2019'12'05. Nr' V-l32
inventorizacija. Inventorizacijos metu nesutapimq nerasta'

buvo atlikta ilgalaikio turto ir materialiniq vertybiq



3.Trumpalaikis turtas

pastaba p8. Informacija apie balansinQ atsargq vertg pateikta 8ojo VSAFAS ,,Atsargos'0, I priede' Atsargq likutis

2llg-12-31 - 174g61,2ge etaskaitiniai, ,r"tui* it.urgq'r"rte sumazinta 16868,64 € . Atsargos pagal grupes sudaro:

Pastaba P9. Informacija apie i$ankstinius apmok|jimus pateikta-6-ojo VSAFAS " ISankstiniai apmokdjimai"' 6

pri.J". eturt aitinio laikotarpio pabaigoje isankstiniai apmokejimai sudaro 1968,43 €'

pastaba pl0. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS ,,Per vienerius

metus gautinos sumos,,, 7 priede. Pei vienerius metus gautinos sumos -394289,16 €..

Ataskaltinio laikotarpio paUaigo;e gautinos sumos uZ s-uteiktas paslaugas sudaro 39143 6,71 e' tame skaidiuje:

pastaba p11. Informacija apie pinigus ir pinigg ekvivalentus pateikta l7-ojo VSAFAS,,,Pinigai ir pinigq

ekvivalentai ., 8 priede. ZOtS:tZ-it gryni iinigai tqtk;itot" i. \q9i9 s3,iat6 19085,47 € tame skaidiuje: nt{S1i banke -
18615,63 €, pinigai t*oje - 325,{d, pinigal tcety;e t++,Ot€ finiginiq l65q jud6jimas yra pateiktas ,"Pinigq srautq

ataskaitoje'0.
Kasos invent orizacija atliekama kiekvieno menesio pirmos dienos duomenimis. Ataskaitiniu laikotarpiu

inventorizacijos metu trfikumq nerasta.

4.Finansavimo sumos

pastaba pl2. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltin! tiksling paskirti ir jq pokytius pateikta 20-ojo

VSAFAS ,,Finansavimo rrnior ljugA Saltin!, tikslinf pustitti f ;q poiyliai" + priede ir ,, Finansavimo sumq likudiai" 5

priede. Per ataskaitini laikotarp! finansavimo sumos sudar€ 132427,40 €,,

Finansavimo ,r*o, iJrutriybds biudZeto l65q likutis ataskaitinio laikotarpio pab-aig{ -3^96-7^,44 € Finansavimo

sumos iS savivaldyb6s G,l-iikuti. ataskaitinio iaikotarpio pabaigai - 56440,i6 e. Per 2019 m. vykdyti du nauji

7

PaskutG ataskaitinio laikotarpio diena,

Eil.Nr.

I

Kitos ateinandiq laikotarpiq sqnaudos Faskutine ataskaitinio laikotarpio
diena €

Orauairnail prenumeratos; seminaras/mokymai 1968,43

I5 rrit", 1968,43

Eil.Nr.

t

ffiaspaslaugas paskutine ataskaitinio laikotarpio diena,

€_
Vilniaus teritorind ligoniq kasa 347405,59

2;J
Karrno teriforinA lisoniu kasa 13825,84

Klaipedos teritorind ligoniu kasa 3799,03

4 PaneveZio teritorine ligoniq kasa 4672,89

5 ffiusa 1537,83

6 Pirkeiu skolos uZ mokamas med.paslaugas 16132,38

7 Pirkdiu skolos uZ kitas suteiktas paslaqgeq 4063,15

I5 viso: 391436,71

Kitos gautinos sumos sudarb2852,45 €, tame skaidiuje:

Eil.Nr. Kitos gautinos sumos Paskutin6 ataskaitinio
laikotamio diena" €.

Pastaba

1 Gautinos sumos i5 darbuotojq 200,76 Oarbuotojq isiskolinimas darbo

uZmokesdio. rv5iu Paslaugas

) Kitos gautinos sumos 2651,69

I5 viso: 2852,45

Atsargos
€

Eil.Nr.

t Medikamentai 

-

40291,70

48566,94
2

Med2iasos ir Zaliavos 81202,06
J

4 Ukinis inventorius
4640,03

5 Kuras
160,s6

I5 viso: 174861,29



projektai: ,,Onkologiniq susirgimq prevencija" - 26 000,00 € ir,,Vaikq ir jaunimo sveikatos i5saugojimas ir stiprinimas

- t4 000,00 €).
Finansavimo sumos i5 ES l65q likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 3500,00 € .

Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 68819,20 e.

5. fsipareigojimai

Pastaba Pl3, P14, P17. Informacija apie finansinius isipareigojimus pateikta 17-ojo VSAFAS 9-13 prieduose

pateiklas formas.
Trumpalaikiai isipareigoj imai 622664,37 €, tame skaidiuj e:

Ilgalaikiai isipareigojimai - 18259,08 €. Finansinio lizingo sutartis (lengvasis automobilis VW Tiguan)

iki2023 05 31.

Grynasis turtas

Informacija apie grynqii turt4 pateikiama 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" I priede nustaErt?

form4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudar6 48519,49 e.

Iialininko kapitalas buvo suforrnuotui zooo m. Per ataskaitini laikotarpi Dalininkq kapitalo dydis nesikeitc. 2018

m. Dalininkq kapitalas sudar6 26358$3 e,
Ankstesniq metg delicitas - 195562,57 €.
Einamqiq metq pervir5is - 19618,62 €.

7. Veiklos rezultatg ataskaita

7.1. Pagrindin6s veiklos kitos pajamos

pastaba P21. Informacija apie pagrindinls veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama l0-ojo

VSAFAS 2 priede nustatyt4 formq.
Ataskaiiinio laikotarpio pabaigoje pagrindines veiklos kitos pajamos sudare 4035026,48 €.:

Eil.Nr. Paiamos Suma, €.

I Paiamos uZ suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka TLK 3821073,s9

3 Fiiamos uZ suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka ftziniai
asmenys, imones

213952,89

I5 viso: 4035026,48

pastaba p2l.Kitos veiklos pajamos g4gs,42 €. pateikiama informacija apie kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto

3 priede nustatytq form4.

EiI.Nr. Turinys Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena, €.

Pastaba

1 Tiek6jams mok6tinos sumos 120911,73

2 Su darbo santykiais susijg

ispareigojimai

58868,25 2019 m. gruodZio men socialinio
draudimo isiskolinimas priskaidiuotas nuo

darbo uhnokesdio uZskaitomas pagal

triSalg sutartitarp Sodros ir Vilniaus TLK.
Mok6tinas soc.draudimo mokestis
58521,31 €. Mokdtinos sumos pagal

vy.ra5tus - 310,50 €. Mokdtinas darbo

uZmokestis 36,44€.

J Sukauptos atostoginiq ir
socialinio draudimo sanaudos

262157,01 Sukauptos atostoginiq sqnaudos

262157,01€.

5 Trumpalaikiai fi nansiniai
isipareieoiimai

173953,43 Overdrafto sutartis - panaudota suma

mokeiimu pavedimams wkdyti'
6 Lizingo isipareigojimai 6773,95 Ilgalaikig finansin6s nuomos (lizingo)

isinareieoiimu einamui metu dalis

I5 viso: 622664,37



Eil.Nr. Paiamos Suma, €.

1 Turto nuomos pajamos 968,09

2 Kitos veiklos paiamos 8192,12

3 Kitos paiamos 335,21

I5 viso: 9495,42

7.2.Sqnaudos

Ataskaitiniu laikotarpiu s4naudq apskaitos politika keista nebuvo, sqnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir

BAP.

pastaba p22. Ataskaitiniais metais darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos etatq s4rale nurodytiems

darbuotojams sudaro 2019 m-3228420,89 € i5 jq: darbo uZmokestis 3727364,39 € socialinio draudimo 1056,50 € '

Ataskaitiniam" iuitoturpyj. su viesosios'istaigos dalininku susijusiems asmenims, kolegialiq organq nariams

darbo uhnokestis ir kitos i5mokos nebuvo mokamos'
pastaba p23. Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir sqnaudas per ataskaitini laikotarpi

pateikta 6-o standarto 4 priede nustatytq formq'

Eil.Nr. Sanaudos Suma, €.

I Baudu ir delspinigiu sanaudos 6,39

2 Pal0kanu sanaudos 3726,69

15 viso: 3733,08

sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina sudaro 501039,71e,tame skaidiuje:

Eil.Nr. Sqnaudos Suma, €

I MedZiaeu, inventoriaus 173347,36

2 Med.instrumentq 50335,64

J Medikamentu 223735,64

4 Tvarsliavos 5224,82

5 Slausos priemoniu 32366,17

6 Med. deguonies 5933,08

7 Dez. priemoniu 10097,00

I5 viso: 501039,71

Ataskaitiniu laikotarpiu komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudos sudaro:

Eil.Nr. S4naudos Suma, €

1 SildYmo 51065,91

2 Elektros energijos 20030,30

J Vandens ir kanalizaciios 13986,81

4 Atlieku tvarkymo 14279,50

5 Ry5iu paslaugtl 3664,44

6 Komandiruodiu sanaudos 1682,60

7 Patalpu iSlaikymo 25882,17

8 Skalbimo paslaugq 24975,88

I5 viso: 155567,61

Kitos pagrindinds veiklos sqnaudos sudaro:

Eil.Nr Sanaudos Suma, €

I Gydymo 43182,92

2 Tyrimu 15951,30

J Liqoniu maitinimo 139023,00

4 Turto draudimo 1s9,63

5 Pacientq Zalos draudimo 4064,25

6 Soaudos.reklamos,kanc.prekiq 9379,83

7 Teisiniu paslaugu 6769,36

8 Banko paslaugu 5943,27

9



368,10I r\r tq pil}l4utst{ 5#14.$.!L{

l0 Veiklos kitos sqnaudos (tarIoql$, r n[lll!:gil
lt Rerxszentacin[t paslaugllq44ggos 160,

I5 riso: :z75tt4 trp4

dffiffii[metu iiiiigos pervirSis * 19618n62

pastrba p2. $io ataskaitinio laikotarpio segmentq ataskaita pateikiam* 25o VBAFAS prisde nustatytq formq'

pasraba pol. 2019 m. buvo atliktas epminirl klal;;;isymas t sudsro ?4051,61€. PoCaI n?tlt1uqofq "llldtt
isvadas ilgalaikio materialaus turto nusidevejimo normatyvai buvo pakeisti pagal 2014-10'29 d. direktsriaus imkymq

Nr. V-95, kuris isigaliqjo nuo 20li-01.01.. U, ankstesni.us laikotorpius ilgalaikio rr*erialaus turto likutitr6 vertd buvo

fJUioA o nusidivAjimas sum,aZjntas 45051,61€. Uf 201$ m' bwo a1'talytos pajamos tai sudar* 29000'00 €' $is

esminiq klaidq taisymas ui praeiq laikolarpi turojo [ako* 20t9 m. veiklos rezultatui'

/t .'/
.d,{r{

,f
Rita Arbadiauskiene

Vyr. {inansininke

t0
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1

Patvirtinta
ID: -2147416044

D/L: 2020-03-17 11:48:48

3 Pastabos

P1

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil.
Nr. Straipsniai

Pertvarkomas 
ataskaitinis laikotarpis 

(suma)

Ataskaitinis 
laikotarpis 

(pertvarkyta) (suma)

Apskaitos politikos 
keitimas (suma)

Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, 
kurioje aprašytas susijęs apskaitos 
politikos keitimas (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5=4-3 6

Iš viso X
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil.
 Nr. Straipsniai

Taisomas ataskaitinis 
laikotarpis (suma)

Ataskaitinis 
laikotarpis 

(pertvarkyta) (suma)

Klaidos taisymas 
(suma)

Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, 
kurioje aprašytas susijęs esminės 
klaidos taisymas (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5=4-3 6

74.051,61 74.051,61

Iš viso 74.051,61 74.051,61 X
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Apskaitos politika ir apskaitini ų įvertinimų keitimas, klaidų taisymas
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2

Patvirtinta
ID: -2147416044

D/L: 2020-03-17 11:48:48

3 Pastabos

P1

Eil.
 Nr. Straipsniai

Taisomas ataskaitinis 
laikotarpis (suma)

Ataskaitinis 
laikotarpis 

(pertvarkyta) (suma)

Klaidos taisymas 
(suma)

Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, 
kurioje aprašytas susijęs esminės 
klaidos taisymas (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5=4-3 6

Iš viso X
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Apskaitos politika ir apskaitini ų įvertinimų keitimas, klaidų taisymas
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          Patvirtinta
ID: -2147416044
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -4.277.461,57 -4.277.461,57
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -3.228.420,89 -3.228.420,89
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -44.787,68 -44.787,68
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -102.824,81 -102.824,81
1.4    Komandiruočių -1.682,60 -1.682,60
1.5    Transporto -31.492,11 -31.492,11
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.848,13 -1.848,13
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -76.639,94 -76.639,94
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -501.039,71 -501.039,71
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -8.030,36 -8.030,36
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -30.971,54 -30.971,54
1.14    Kitos -249.723,80 -249.723,80

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -4.306.188,27 -4.306.188,27
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -3.228.420,89 -3.228.420,89
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -102.824,81 -102.824,81
3.1.3       Komandiruočių -1.682,60 -1.682,60
3.1.4       Transporto -31.492,11 -31.492,11
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.848,13 -1.848,13
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -76.639,94 -76.639,94
3.1.7       Atsargų įsigijimo -526.508,91 -526.508,91
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -8.030,36 -8.030,36
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -278.695,34 -278.695,34
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -50.045,18 -50.045,18

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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        Patvirtinta
 ID: -2147416044
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

4.592,98 4.592,98

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.516,80 2.516,80

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.516,80 2.516,80

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

7.109,78 7.109,78

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -3.517,87 X X X -3.517,87

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -1.040,00 X X X -1.040,00

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -4.557,87 X X X -4.557,87

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

2.551,91 2.551,91

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

1.075,11 1.075,11

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

72.405,00 1.640.414,55 45.676,86 100.157,34 482.174,80 2.340.828,55

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 90.648,63 3.192,34 93.840,97
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 28.380,33 3.192,34 31.572,67
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 62.268,30 62.268,30

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

72.405,00 1.731.063,18 45.676,86 103.349,68 482.174,80 2.434.669,52

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -37.107,54 -1.502.550,07 -12.693,02 -77.425,85 X -475.517,20 X X -2.105.293,68

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X -62.268,01 X X X -62.268,01

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -965,43 -29.222,86 -4.162,99 -7.699,85 X -1.696,55 X X -43.747,68

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X 11.886,55 28.243,89 4.082,75 X 650,63 X X 44.863,82
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -26.186,42 -1.565.797,05 -16.856,01 -81.042,95 X -476.563,12 X X -2.166.445,55

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai
Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

46.218,58 165.266,13 28.820,85 22.306,73 5.611,68 268.223,97

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

35.297,46 137.864,48 32.983,84 22.731,49 6.657,60 235.534,87

Pastatai
Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 191.729,93 191.729,93
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 526.508,91 526.508,91
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 512.984,77 512.984,77
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 13.524,14 13.524,14

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

-543.377,55 -543.377,55

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -543.377,55 -543.377,55
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

174.861,29 174.861,29

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

174.861,29 174.861,29

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

191.729,93 191.729,93

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1.968,43 2.148,90

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 išankstiniai apmokėjimai 237,45

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.968,43 1.911,45

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1.968,43 2.148,90

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

394.289,16 371.327,59 0,00 387.633,65 378.961,66

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 391.436,71 369.795,48 385.830,80 378.833,14
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 391.436,71 369.795,48 385.830,80 378.833,14
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos
1.5.1       Iš biudžeto
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 2.852,45 1.532,11 1.802,85 128,52

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 394.289,16 371.327,59 0,00 387.633,65 378.961,66

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS



Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė,  152114650, Sveikatos g. 30, Druskininkų m., Druskininkų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

   Patvirtinta
ID: -2147416044

D/L: 2020-03-17 11:48:48

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

19.085,47 50.329,16

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 18.615,63 49.008,85
3.2    Pinigai kasoje 325,83
3.3    Pinigai kelyje 144,01 1.320,31
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 19.085,47 50.329,16
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

3.812,34 602,00 -746,90

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.812,34 602,00 -746,90

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

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

32.209,65 40.000,00 -15.769,29

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 32.209,65 -1.769,29

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 40.000,00 -14.000,00

3

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

4.851,72 187,80 -1.539,12

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 4.851,72 187,80 -1.539,12

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 69.817,03 42.013,59 150.823,48 -193.834,90

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 63.829,84 22.806,36 150.823,48 -177.491,35

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.987,19 19.207,23 -16.343,55

5 Iš viso finansavimo sumų 110.690,74 82.803,39 150.823,48 -211.890,21

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

3.667,44

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.667,44

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

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

56.440,36

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 30.440,36

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 26.000,00

3

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

3.500,40

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.500,40

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 68.819,20

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 59.968,33

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.850,87

5 Iš viso finansavimo sumų 132.427,40

Per ataskaitinį laikotarp į
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. 
Nr. 

 

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 25.033,03 -6.773,95 18.259,08

1.1    Išleistos obligacijos
1.2    Išleisti iždo vekseliai
1.3    Gautos paskolos

1.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

25.033,03 -6.773,95 18.259,08

1.5    Kiti įsipareigojimai

2
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

183.540,79 180.727,38 -6.450,37 -177.090,42 180.727,38

2.1    Išleistos obligacijos
2.2    Išleisti iždo vekseliai
2.3    Gautos paskolos

2.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

6.450,37 6.773,95 -6.450,37 6.773,95

2.5    Kiti įsipareigojimai 177.090,42 173.953,43 -177.090,42 173.953,43
3 Kiti įsipareigojiami

3.1    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

3.2
   Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis

4 Iš viso 208.573,82 180.727,38 -13.224,32 -177.090,42 198.986,46

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto 
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarp į

SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

ą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos 
 laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarp į
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P14

Eil. Nr. 
  

Laikotarpis
  

Pagrindinės nuomos įmokos
Dabartinė pagrindinių 

nuomos įmokų vertė

1 2 3 4
1 Per vienerius metus 6.773,95 6.773,95
1.1    Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis) X 6.773,95

1.2    Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) X

2 Nuo vienerių iki penkerių metų 18.259,08 18.259,08
3 Po penkerių metų
4 Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso 25.033,03 X
5 Palūkanos (-) X
6 Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) 25.033,03 25.033,03

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 58.868,25 58.129,90 78.502,05 78.378,51
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 120.911,73 10.504,44 148.948,88 9.961,22
4 Sukauptos mokėtinos sumos 262.157,01 262.157,01 253.537,37 60.270,86
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 262.157,01 262.157,01 253.537,37 60.270,86
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 188,00 188,00
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai 188,00 188,00
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 441.936,99 330.791,35 0,00 481.176,30 148.798,59

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 4.035.026,48 3.807.054,26
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 10.907,24 21.766,76
1.4    Kitos 4.024.119,24 3.785.287,50
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -2,00
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4.035.026,48 3.807.052,26

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* 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.
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P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 9.495,42 33.079,99
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracinių baudų 1.000,00
1.4    Nuomos pajamos 968,09 1.280,04
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 8.192,12 27.390,25
1.6    Kitos 335,21 3.409,70

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -20.020,16
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos -20.020,16
4 Kitos veiklos rezultatas 9.495,42 13.059,83

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* 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.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -2.177.880,73 -677.938,13 233

2

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

-3.227.370,08 0,00 -1.050,81 0,00 207 0

3 Iš viso -3.227.370,08 -2.177.880,73 -1.050,81 -677.938,13 207 233

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
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 -3.733,08 -5.194,82
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -6,39 -67,72
2.3    Palūkanų sąnaudos -3.726,69 -5.127,10
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -3.733,08 -5.194,82

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


