
 

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 
 

 
 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ 

KOMPETENCIJŲ CENTRAS 

 
 
 
 
 
 
 

2021 M. SAUSIO 1 D.–GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ 
ATASKAITŲ RINKINYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 
 

 
 

 
TURINYS 

 
 
 
 

1. Finansinės būklės ataskaita 
 
2. Veiklos rezultatų ataskaita 
 
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita 
 
4. Pinigų srautų ataskaita 
 
5. Aiškinamasis raštas 

I. Bendroji dalis 
II.  Apskaitos politika 
III.  Pastabos 

 
 



Nr.

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   Gautinos finansavimo sumos

  Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

Per vienus metus gautinos sumos 271.741,33 168.618,78

Išankstiniai apmokėjimai 4 1.725,70 501.110,35

  Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

  Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

  Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 120,06 61,49

  Strateginės ir neliečiamosios atsargos

Atsargos 3 120,06 61,49

TRUMPALAIKIS TURTAS 291.134,55 693.831,84

BIOLOGINIS TURTAS

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas

  Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 999,00

  Kitas ilgalaikis materialusis turtas

  Baldai ir biuro įranga 25.138,40 34.116,47

  Kilnojamosios kultūros vertybės

  Transporto priemonės

  Mašinos ir įrenginiai

  Nekilnojamosios kultūros vertybės

  Infrastruktūros ir kiti statiniai 39,46

  Pastatai 15.192,60 522.319,19

  Žemė

Ilgalaikis materialusis turtas 2 41.330,00 556.475,12

  Prestižas

  Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

  Kitas nematerialusis turtas

  Programinė įranga ir jos licenzijos 305,22 1.850,67

  Plėtros darbai

Nematerialusis turtas 1 305,22 1.850,67

ILGALAIKIS TURTAS 41.635,22 558.325,79

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės 
ataskaita" 2 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
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G.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 332.769,77 1.252.157,63

MAŽUMOS DALIS

  Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 106.060,91 16.575,85

  Einamųjų metų perviršis ar deficitas 92.643,90 89.485,06

Sukauptas perviršis ar deficitas 198.704,81 106.060,91

Nuosavybės metodo įtaka

  Kiti rezervai

  Tikrosios vertės rezervas

Rezervai

Dalininkų kapitalas

GRYNASIS TURTAS 9 198.704,81 106.060,91

  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.368,79 4.740,34

  Sukauptos mokėtinos sumos 93.852,00 81.263,64

  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 374,17

  Tiekėjams mokėtinos sumos 1.816,20 1.060,34

  Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

  Mokėtinos socialinės išmokos

    Kitos mokėtinos sumos biudžetui

    Grąžintinos finansavimo sumos

  Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

  Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

  Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

  Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

  Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 97.411,16 87.064,32

  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

  Ilgalaikiai atidėjiniai

  Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI 97.411,16 87.064,32

Iš kitų šaltinių 55,75 1.227,85

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 612,76 4.837,41

Iš savivaldybės biudžeto

Iš valstybės biudžeto 35.985,29 1.052.967,14

FINANSAVIMO SUMOS 7 36.653,80 1.059.032,40

IŠ VISO TURTO: 332.769,77 1.252.157,63

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 17.547,46 24.041,22

Trumpalaikės investicijos

  Kitos gautinos sumos 70,96 45,26

  Sukauptos gautinos sumos 271.322,37 166.929,52

  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 348,00 1.644,00
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Nr.

Eil. Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

A. 1.253.631,63

I. 625.562,61

I.1. 620.165,86

I.2.

I.3. 4.224,65

I.4. 1.172,10

II.

III. 628.069,02

III.1. 628.069,02

III.2.

B. 1.162.752,03

I. 809.144,00

II. 12.158,31

III. 26.137,53

IV. 1.540,89

V. 2.372,51

VI. 661,10

VII.

VIII.

IX. 9.755,64

X. 868,00

XI. 24.975,72

XII.

XIII. 275.138,33

XIV.

C. 90.879,60

D. 1.775,10

I. 1.990,64

II.

III. 215,54

E. -10,80

F.

G.

H. 92.643,90

I.

J. 92.643,90

I.

II.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų 
ataskaita" 2 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 10 2.592.179,68

FINANSAVIMO PAJAMOS 1.974.216,62

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai Pastabos Nr.
Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis

  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 225.669,68

  Iš kitų finansavimo šaltinių 3.271,45

  Iš valstybės biudžeto 1.745.275,49

  Iš savivaldybių biudžetų

  Pagrindinės veiklos kitos pajamos 617.963,06

  Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 617.963,06

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 17.922,77

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 19.511,99

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 11 2.503.171,98

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 790.865,78

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 635,02

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO 307,34

KOMANDIRUOČIŲ 2.473,71

TRANSPORTO 4.646,05

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 607,00

NUOMOS

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 354,65

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 12.707,55

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 12 89.007,70

FINANSAVIMO 210,11

KITŲ PASLAUGŲ 1.652.930,01

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 20.167,05

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13 477,36

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 20.644,41

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 89.485,06

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 15 89.485,06
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3

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

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

Mažumos dalisDalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas Kiti rezervai
Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtakąEil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Iš viso

7 8 9 10

1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 16.575,85 16.575,85

1 2 4 5 6

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X       X       X       

subjekto įtaka

X       

subjektui įtaka

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X       X       

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X       X       X       

5 Kiti sudaryti rezervai X       X       X       X       

6 Kiti panaudoti rezervai X       X       X       X       

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X       X       

(sumažėjimo) sumos

89.485,06 89.485,068 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X       X       X       

106.060,91 106.060,919 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną

X       

subjekto įtaka

10 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X       X       

1



9

11 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X       X       X       

subjektui įtaka

X       X       12 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X       

X       X       13 Kiti sudaryti rezervai X       X       

X       X       14 Kiti panaudoti rezervai X       X       

(sumažėjimo) sumos

15 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X       X       

16 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X       X       X       92.643,90 92.643,90

17 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 198.704,81 198.704,81

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
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Nr.

1

A.

I.

I.1.

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

I.1.4.
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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

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 
ir 2 priedai 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai 
pinigų srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų srautai
Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Įplaukos 1.824.658,52 583.408,56 2.408.067,08 1.463.224,81 2.195.826,31 3.659.051,12

7 8 9

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -6 493,76 1.859,32 -4 634,44 -17.036,98 -17.036,98

2 3 4 5 6

    iš valstybės biudžeto 276.962,52 335.243,22 612.205,74 241.389,95 1.982.324,43 2.223.714,38

  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 276.962,52 335.243,22 612.205,74 475.412,47 1.982.324,43 2.457.736,90

    iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 234.022,52 234.022,52

    iš savivaldybės biudžeto

    iš kitų šaltinių

organizacijų

  iš socialinių įmokų

  iš mokesčių

315.106,99 213.501,88 528.608,87  už suteiktas paslaugas iš biudžeto 334.811,34 248.165,34 582.976,68

656.224,14 656.224,14  už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 699.053,47 699.053,47

16.481,21 16.481,21  kitos įplaukos 513.831,19 513.831,19

  gautos palūkanos

631.100,00 631.100,00  į valstybės biudžetą 1.190.000,00 1.190.000,00

631.100,00 631.100,00Pervestos lėšos 1.190.000,00 4 201,86 1.194.201,86

organizacijoms

  ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

  į savivaldybių biudžetą

  viešojo sektoriaus subjektams 4 201,86

  į kitus išteklių fondus

Išmokos 641.152,28 577.347,38 1.218.499,66 849.161,79 2.195.826,31 3.044.988,10

  Kitiems subjektams

  komunalinių paslaugų ir ryšių 6.007,57 25.483,69 31.491,26 9.313,93 22.302,95 31.616,88

  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 482.309,94 310.182,87 792.4910,91 483.548,83 302.279,98 785.828,81

  transporto 3.299,93 3.299,93 18,20 5.601,06 5.619,26

  komandiruočių 1.382,89 310,09 1.692,98 1.949,71 524,00 2.473,71

  paprastojo remonto ir eksploatavimo 382,50 382,50

  kvalifikacijos kėlimo 760,10 760,10 635,02 635,02

  atsargų įsigijimo 11,71 8.193,32 8.205,03 1.656,44 10.972,54 12.628,98

1



III.8

III.9

III.10

III.11

III.12

B.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

C.

I.

II.

III.

IV.

IV.1

IV.2

IV.3

IV.4

V.

VI.

VII.

D.

I.

II.

III.

  socialinių išmokų 868,00 868,00 607,00 607,00

  kitų paslaugų įsigijimo 76.354,59 191.625,66 267.980,25 336.809,10 1.853.128,26 2.189.937,36

  nuomos 24.975,72 24.975,72

  sumokėtų palūkanų

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -1.859,00 -1.859,00 -12.945,79 -12.945,79

turto įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 1.859,00 1.859,00 12.945,79 12.945,79

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

turto perleidimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

Gauti dividendai

Įplaukos iš gautų paskolų

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -0,32 -0,32 12.945,79 12.945,79

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

Gautų paskolų grąžinimas

12.945,79 12.945,79

biologiniam turtui įsigyti:

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

apmokėjimas

  iš savivaldybės biudžeto

  iš valstybės biudžeto 12.945,79 12.945,79

organizacijų

  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

  iš kitų šaltinių

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai -0,32 -0,32

Gauti dalininko įnašai

LIKUČIUI

PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ 

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA 

(sumažėjimas)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas -6.493,76 -6.493,76 -17.036,98 -17.036,98

6 17.547,46 17.547,46 24.041,22 24.041,22

41.078,20 41.078,20

laikotarpio pradžioje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 24.041,22 24.041,22

  kitos išmokos 74.218,48 12.516,00 86.734,48 15.258,58 15.258,58

laikotarpio pabaigoje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS 

 

2021 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau - Centras) teisinė 

forma-valstybės biudžetinė įstaiga yra valstybė, įstaigos kodas-191718164, nuolatinės buveinės 
adresas – Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. Centras priskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viešojo sektoriaus konsolidavimo grupei. 

Centro paskirtis yra vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų plėtotę. 
Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:  
- organizuoti sveikatos specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų 

ar specialiųjų kompetencijų pripažinimą; 
- tobulinimo programų asmens sveikatos ir farmacijos tematika derinimą teisės aktų nustatyta 

tvarka;  
- dokumentų, reglamentuojančių sveikatos specialistų profesinę veiklą, rengimą bei 

organizuoti ir vykdyti sveikatos specialistų tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą 
bei tęstinį mokymąsi. 

Centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 
Centras struktūriškai pavaldžių vienetų neturi. 
Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 56 darbuotojų. 
Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais – 42 darbuotojų 
Centras neapibrėžtų įsipareigojimų 2021 m. gruodžio 31 d. neturi. 
Kitų svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Kompetencijų centro veiklą, nėra. 
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 ir baigiasi gruodžio 31 d. 
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės 

apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ Bibliotekos buhalterinės 
apskaitos funkcijos perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau NBFC). 

Apskaitos politika, kuri taikoma Centro ūkinėms operacijoms registruoti patvirtinta NBFC 
direktoriaus įsakymu. 

Centras taiko tokią politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau-VSAFAS) reikalavimus. 
Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, 
nustatytais 1-ajame VSAFAS “Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje”.  

Apskaitos politika taikoma taip, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 
- svarbi vartotojų sprendimams priimti, 
- patikima, nes teisingai nurodo Centro veiklos rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo 

ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą, yra nešališka, 
netendencinga, apdairiai pateikta, 

- visais reikšmingais atvejais išsami. 
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Centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys 
rengiamas taikant subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo,  
palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus. 

Tvarkydama finansinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi LR 
buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.  

 
 

Nematerialusis turtas 
 
Materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo 

turto apibrėžimą ir 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus nematerialiojo turto 
pripažinimo kriterijus. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose priskiriami prie 
nematerialiojo turto. 

Po pirminio pripažinimo riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas finansinėse 
ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir turto nuvertėjimo 
sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė turi būti nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas 
pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, 
nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo 
likutinės vertės sumai. 

Vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-875 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų 
sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ nematerialiojo  turto amortizacija 
skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal turto amortizacijos normatyvus: 

 
Turto grupė Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 
dokumentacija 
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Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 12-uoju 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taip, kad ilgalaikio 

materialiojo turto nudėvimoji vertė būtų nuosekliai paskirstyta per visą turto naudingo tarnavimo 
laiką.  

Nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
normatyvais, kurie nustatomi atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) normatyvus viešojo sektoriaus subjektams. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti, 
pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio 
materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas 
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 
sumai, pirmos dienos.  

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra peržiūrimi, kai 
yra požymių, kad anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacinė vertė gali būti 
reikšmingai pasikeitę.  
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Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje 
pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.  

Vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-875 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų 
sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal  turto nusidėvėjimo 
normatyvus: 

 
Turto grupė Turto 

nusidėvėjimo 
normatyvas 
(metai) 

Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 
Apsaugos įranga 9 
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 9 
Baldai 11 
Kompiuteriai ir jų įranga 6 
Kita biuro įranga 9 
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 
priemonės 

7 

 
 

Atsargos 
 
Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. 
Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina. 
Apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ 

(FIFO) atsargų įkainojimo būdą, darant prielaidą, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus  
sunaudotos pirmiausia, o atsargos, likusios laikotarpio pabaigoje, bus vėliausiai įsigytos ir įvertintos 
pagal paskutinių įsigijimų atsargų įsigijimo savikainą. 

Atiduoto naudoti Centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 
Tokio inventoriaus kiekinė ir (arba) vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 
sąskaitose. 

Gautas turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje registruojamas toje 
pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perdavėjo buhalterinėje apskaitoje, ir tik po 
to jis pergrupuojamas, jei reikia. 

 
 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
 
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Centras gauna arba pagal vykdomą 

sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, 
Centras įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito 
perduoto turto vertė.  

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 
Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų 

naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo 
paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto 
(pvz. pinigai, kuriais įstaiga negali laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių). 

Centro apskaitoje piniginis turtas registruojamas bendra Europos Sąjungos šalių valiuta – 
eurais. Centras savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudoja. 

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi taip pat  į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
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Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Centras prisiima įsipareigojimą 
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Iš apskaitos registrų finansinis įsipareigojimas 
ar jo dalis nurašoma tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti. 

 
 

Finansavimo sumos 
 
Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo apskaitoje 

taisyklės nustatytos 20-ame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 
Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto gauti arba gautini iš įvairių šaltinių pinigai 

arba kitas turtas, skirtas bibliotekos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 
Finansavimo pajamos - finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį bibliotekos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. 
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir 

kaip finansavimo sumos. 
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 nepiniginį turtą. 
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 
visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

 
 

Pajamos 
 
Pajamų pripažinimo ir registravimo apskaitoje reikalavimai nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ ir 10-ajame „Kitos pajamos“. 
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai padaromos su šiomis pajamomis 

susijusios sąnaudos. 
Kitos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos 

tada, kai jos uždirbamos (suteikiamos paslaugos), nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  
Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį 

gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Centro įsipareigojimai.  
 

 
Sąnaudos 

 
Centro sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 

ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis 
susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos arba parduodamos prekės, atliekami veiksmai vykdant 
priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta 
ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms 
pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais 
laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas. 

 
 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Neapibrėžtasis įsipareigojimas – tai dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintis 

atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus 
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subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradęs 
dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti 
turtu arba jo suma negali būti patikimai nustatyta. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji 
įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija 
apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. 

 
 

Turto nuvertėjimas 
 
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS - 

,,Atsargos", 17-ajame VSAFAS - ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame 
VSAFAS – „Turto nuvertėjimas". 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį Centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto 
balansine verte. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 
turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 
veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto 
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto 
įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas 
registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte 
nei turto balansinė vertė. 

Kai vėlesniame ataskaitiniame laikotarpyje, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau 
pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo 
balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 
 

Apskaitos politikos keitimas 
 
Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gan ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Apskaitos politika keičiama dėl 
VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių 
pripažinimo, apskaitos ir dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir 
sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimas.  

Jei buvo keista apskaitos politika, aiškinamajame rašte turi būti pateikta apskaitos politikos 
keitimo priežastis bei informacija, kokiems finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų 
straipsniams šis pakeitimas turėjo įtakos ir kokiomis sumomis šie straipsniai buvo koreguoti. 

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. Poveikis, kurį 
daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių 
ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos 
politika pakeičiama ir parodoma einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje 
„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos 
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniai laikotarpiais. Lyginamoji 
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ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, 
t. y. nėra koreguojama. 

 
 

Apskaitinių įverčių keitimas 
 
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Centro apskaitinių įverčių 
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. 

 
 

Apskaitos klaidų taisymas 
 
Apskaitos klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 
Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos 

metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo. 
Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios 

praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš esmės 
patikimomis. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba su kitų ataskaitinio 
laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė kaip 1 procentas praėjusių metų turto vertės. 

 
 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
 
 
 

Finansinės būklės ataskaita 
 
 

1 pastaba. Nematerialusis turtas 
 
Centro veikloje naudojamo nematerialiojo turto likutinę vertę 305,22 Eur ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro programinė įranga ir jos licencijos.  
 
Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 

2021 m. 2020 m. 

Programinė įranga ir jos licencijos 9.027,05 7.786,80 
 
Nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, Centras neturėjo.  
Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nebuvo. 
Naujo turto, įsigyto perduoti neturėjo. 
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nebuvo. 
Tyrimų išlaidų neturėjo. 
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2021 metus pateiktas pagal 13-ojo 

VSAFAS 1 priedo formą (pridedama). 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

 
Centro veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę 41.330,00 Eur 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pastatai 15.192,60 Eur,  baldai ir biuro įranga 25.138,40 
Eur, išankstiniai apmokėjimai 999,00 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo kitos biuro įrangos (projektorius) už 860,00 Eur. 
 2021 metais įstaiga perdavė Turto bankui administracinį pastatą, Palangoje, Žemaitės g. 6, 

kurio likutinė vertė 506.351,97 Eur su dujotiekio linija, kurios likutinė vertė 39,29 Eur bei Klaipėdos 
jūrininkų ligoninei baldų su 0,00 Eur likutine verte. 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 

2021 m. 2020 m. 

Negyvenamieji pastatai 0,58 0,58 
Kitos mašinos ir įrenginiai 3.470,50 4.952,03 
Lengvieji automobiliai 38.164,09 38.164,09 
Baldai 27.216,95 29.795,77 
Kompiuterinė įranga 30.467,04 35.079,81 
Kita biuro įranga 15.567,12 20.889,40 
                                                                                                   Viso 114.886,28 128.881,68 

 
Ilgalaikio turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija Centras neturėjo. 
Ilgalaikio turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje nebuvo. 
Ilgalaikio turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje neturėjo. 
Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš 

nuomos nebuvo. 
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto neturėjo. 
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje nebuvo. 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2021 metus pateiktas pagal 12-

ojo VSAFAS 1 priedo formą (pridedama). 
 
 

3 pastaba. Atsargos 
 
2021 m. gruodžio 31 d. atsargų vertes likutį 120,06 Eur sudarė nesunaudotų degalų vertė.  
Atsargų vertės pasikeitimas 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis pateikiamas pagal 8-ojo 

VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą (pridedama). 
 
 

4 pastaba. Išankstiniai mokėjimai 
 
Išankstinius mokėjimus sudarė 1.725,70 Eur, iš jų: 
 

Išankstiniai apmokėjimai Suma, Eur 
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, viso: 1.083,09 

Ryšių paslaugos  102,70 
Komunalinės paslaugos 50,50 
Kitos paslaugos  880,89 
Kitos prekės 49,00 

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (nedarb. išmoka) 102,30 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, viso: 540,31 

Transporto priemonių privalomas draudimas 145,55 
Kitas draudimas 394,76 

Informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede (pridedama). 
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5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos 

 
Per vienus metus gautinas sumas sudarė 271.741,33 Eur, iš jų: 
- gautinos sumos už suteiktas mokymo paslaugas 348,00 Eur; 
- sukauptos gautinos sumos 271.322,37 Eur (sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 

232.151,11 Eur už pervestas pajamas, sukauptos finansavimo pajamos 39.171,26 Eur iš valstybės 
biudžeto priskaičiuotoms sukauptoms atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudoms bei 
tiekėjų įsiskolinimams apmokėti); 

- kitos gautinos sumos 70,96 Eur (gyventojų pajamų mokesčio permoka nuo nedarb. išmokos). 
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17–ojo VSAFAS pateikta 7 priede 

(pridedama). 
 
 

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigų likučius Centro banko sąskaitose 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 17.547,46 Eur, iš jų:  
- biudžeto lėšos  - 0,00 Eur, 
- Vilniaus universiteto perduotų projekto lėšų likutis – 612,76 Eur (Europos Sąjungos fondų lėšos), 
- įplaukos už mokymo paslaugas ir nuomą – 16.934,70 Eur. 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede (pridedama). 
 
 

7 pastaba. Finansavimo sumos 
 
Finansavimo sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 36.653,80 Eur. Finansavimo sumų iš 

valstybės biudžeto likučio sumažėjimą lyginant su 2021 m. įtakojo 500.000,00 Eur finansavimo sumų 
grąžinimas į valstybės biudžetą (t. y. 2020 metų UAB "Krizių tyrimo centras" grąžintas išankstinis 
apmokėjimas). 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo panaudotas 2020 metais gautos paramos 1.100,00 Eur likutis iš 
UAB Fresenius atsiskaitant už mokymo paslaugas. 

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-ojo VSAFAS 8 
priede (pridedama). 

Apibendrinta informacija apie Centro finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir 
pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo 
formą (pridedama).  

Informacija apie finansavimo sumų likučius 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis pateikiama 
pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedo formą (pridedama). 

 
 

8 pastaba. Įsipareigojimai 
 
Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 97.411,16 Eur, iš jų: 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 374,17 Eur (mokėtinas darbo užmokestis 102,30 Eur, 
mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 200,91 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų 
mokestis nuo darbo sutarčių 70,96 Eur), 

- tiekėjams mokėtinos sumos 1.816,20 Eur; 
- sukauptos mokėtinos sumos 93.852,00 Eur (sukauptos atostoginių 92.506,77 Eur ir socialinio 

draudimo sąnaudos 1.345,23 Eur). 
- gauti išankstiniai apmokėjimai už mokymo paslaugas 1.357,49 Eur, 
- kitos mokėtinos sumos 11,30 Eur (delspinigiai). 

Informacija apie įsipareigojimus pateikta VSAFAS 17-ojo 12 priede. 
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9 pastaba. Grynasis turtas 
 
Centro grynasis turtas parodytas Finansinės būklės ataskaitoje ir Grynojo turto pokyčių 

ataskaitoje. Grynais turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 106.060,91 Eur, laikotarpio 
pabaigoje – 198.704,81 Eur. Grynąjį turtą 2021 m. gruodžio 31 d. įtakojo teigiamas įstaigos veiklos 
rezultatas, t. y. 92.643,90 Eur perviršis. 

 
 
 
 

Veiklos rezultatų ataskaita 
 
 

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos 
 
Centro pagrindinės veiklos pajamas 1.253.631,63 Eur sudarė: 
1. Finansavimo pajamos 625.562,61 Eur: 
- iš valstybės biudžeto 620.165,86 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui 
įsigyti pajamos 10.727,57 Eur, atsargoms įsigyti pajamos 4.861,88 Eur, kitoms išlaidoms 
pajamos 604.576,41 Eur; 
- Europos Sąjungos (finansinės paramos) 4.224,65 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų 
atsargoms įsigyti pajamos 6,31 Eur, kitoms išlaidoms pajamos 4.218,34 Eur; 
- kitų finansavimo šaltinių 1.172,10 Eur iš jų panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui 
įsigyti pajamos 72,10 Eur, kitoms išlaidoms pajamos 1.100,00 Eur; 
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 628.069,02 Eur, t. y. gautos lėšos už sveikatos priežiūros 

specialistams suteiktas mokymo paslaugas. 
2021 metais įstaigos pagrindinės veiklos pajamos išaugo nežymiai 10.105,96 Eur (+1,64%). 
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priede 

(pridedama). 
 
 

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 
 
Centro pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 1.162.752,03 Eur. 
Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė: 
- darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 809.144,00 Eur, 
- kitų paslaugų sąnaudos 275.138,33 Eur, iš jų:  
 64.886,97 Eur mokymo, vertinimo paslaugų sąnaudos pagal mokymo paslaugų ir autorines 

sutartis, 
210.251,36 Eur – tai mokymo paslaugos pagal tiekėjų sąskaitas faktūras bei paslaugų už 

administracinio pastato Rugių g. 1 Vilniuje, bendrabučio pastato Pramonės pr. 38, Kaune   
administravimą, teritorijos priežiūrą, pastatų apsaugą, patalpų valymą, tekstilės gaminių skalbimą, 
gesintuvų techninė priežiūrą ir kt. sąnaudos, 

- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 26.137,53 Eur (šildymas, elektros energija, šiukšlių 
išvežimas, dujos, ryšių paslaugos), 

- nuomos sąnaudos 24.975,72 Eur. 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos nežymiai išaugo 18.278,22 Eur (+2,31%) 

dėl 2021 metais padidintos minimalios mėnesinės algos.  
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 25-ojo 

VSAFAS priede (pridedama). 
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12 pastaba. Pagrindinės veiklos rezultatas 
 
Įvertinus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro ataskaitinio 

laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas, einamųjų metų pagrindinės veiklos rezultatą 
sudaro 90.879,60 Eur perviršis. 

 
 

13 pastaba. Kitos veiklos rezultatas 
 
Centro kitos veiklos rezultatas, įvertinus ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas už 

ilgalaikio materialaus turto nuomą 1.990,64 Eur bei patirtas sąnaudas 215,54 Eur už komunalines 
paslaugas yra teigiamas ir sudaro 1.775,10 Eur perviršį. 

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priede 
(pridedama). 

 
 

14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

 

Finansinės veiklos rezultatą, t. y. 10,80 Eur deficitą, sudaro delspinigių sąnaudos už pradelstus 
apmokėjimo terminus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. 

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6-ojo 
VSAFAS 4 priede. 

 
 

15 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas 
 
Grynasis perviršis 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 92.643,90 Eur. 

 
 

Veiklos segmentai 
 
Informacija apie Centro veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ajo VSAFAS „Segmentai“ 1 

priede nustatytą formą (pridedama). Pateikiama 2021 ir 2020 m. informacija pagal segmentą 
„Švietimas“. 

 
 

Turtas pagal panaudos sutartis 
 
Centras gautą pagal panaudos sutartis turtą registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 

užtikrinti. 
Gautas pagal panaudos sutartis turtas: 
Turto pavadinimas Turto vertė Panaudos sutartis 

Žemės sklypas Vilniuje, 
Rugių g. 1 

32 973,11 Valstybinės žemės panaudos sutartis 
Nr.K01199-21775 iki 2098-11-09 

Žemės sklypas Vilniuje, 
Nugalėtojų g. 14F 

22 285,39 Valstybinės žemės panaudos sutartis 
Nr.K01199-20539 iki 2098-02-11 

Žemės sklypas Vilniuje, 
Nugalėtojų g. 14N 

97 400,00 Valstybinės žemės panaudos sutartis 
Nr.49SUN-41-(14.49.58) iki 2044-08-01 
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Patalpa Šiauliuose, Čiurlionio 
g. 12 

9 821,83 Valstybės turto panaudos sutartis Nr.PS-
46/5.12(2018)-1 iki 2028-06-19 

Patalpa Šiauliuose, Architektų 
g. 77 

2 249,37 Valstybės turto panaudos sutartis Nr.PS-
46/5.12(2018)-1 iki 2028-06-19 

Viso: 164.729,70  
 
 

Reikšmingi po ataskaitiniai įvykiai 
 
Esminių po ataskaitinių įvykių , turinčių įtakos Centro veiklai nebuvo. 
 



Nr.

Eil. Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“, 4 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

2 3 4

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

  Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

  Baudų ir delspinigių pajamos

  Palūkanų pajamos

  Dividendai

  Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

  Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 10,80

  Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

  Baudų ir delspinigių sąnaudos 10,80

  Palūkanų sąnaudos

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2) -10,80

1



Nr.

Eil. Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

3.

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

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena

2 3 6

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1.725,70 501.110,35

  Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.083,09 500.922,24

  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

  Išankstiniai mokesčių mokėjimai

  Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

  Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 102,30

  Kiti išankstiniai apmokėjimai

  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1.725,70 501.110,35

  Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 540,31 188,11

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

1



Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

1 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

2.

3.

4.

5. 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

Eil. 
Nr.

Paramos rūšis

Gautos 
paramos likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedas            

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, 01107-Vilnius

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2

Pinigais

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugomis

Turto panauda

Iš viso



Nr.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ METINĖ*

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Strateginės ir 

neliečiamosios 
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso
nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta produkcija
atsargos, skirtos 
parduoti

6 7 8 9 101 2 3 4 5

61,491. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 61,49

pradžioje

11.661,112. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 11.661,11

11.661,112.1.   įsigyto turto įsigijimo savikaina 11.661,11

2.2.   nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

11.602,543. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 11.602,54

(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1.   Parduota

3.2.   Perleista (paskirstyta)

11.602,543.3.   Sunaudota veikloje 11.602,54

3.4.   Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

120,065. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 120,06

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 

sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 

(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 

nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

1



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)

120,0613. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 120,06

laikotarpio pabaigoje (5-12)

61,4914. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 61,49

laikotarpio pradžioje (1-6)

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

2



Nr.

Eil. Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 1 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PAGAL2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

2 3 4

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 628.069,02 617.963,06

  Pajamos iš rinkliavų

  Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 
įstatymą 

mokamų įmokų į fondus

  Suteiktų paslaugų pajamos** 628.069,02 617.963,06

  Kitos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 628.069,02 617.963,06

* 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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Nr.

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.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 2 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

2 3 4

Kitos veiklos pajamos 1.990,64 20.644,41

Pajamos iš atsargų pardavimo

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

Pajamos iš administracinių baudų

Nuomos pajamos 1.990,64 20.644,41

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

Kitos

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos sąnaudos 215,54 20.167,05

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Paslaugų sąnaudos 215,54 20.167,05

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos rezultatas 1.775,10 477,36

* 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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1 2 3 7 9 10 15 16

1. Įsigijimo ar pasigaminimo 38.164,09 920.871,23

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

2. Įsigijimai per ataskaitinį 999,00 1.859,00

laikotarpį (2.1+2.2)

2.1.   pirkto turto įsigijimo savikaina 999,00 1.859,00

2.2.   neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir  672.910,28

nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

3.1.   parduoto

3.2.   perduoto 660.091,20

3.3.   nurašyto 12.819,08

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Įsigijimo ar pasigaminimo 38.164,09 999,00 249.819,95

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4)

6. Sukaupta nusidėvėjimo X       38.164,09 X       364.396,11

suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

7. Neatlygintinai gauto turto X       X       

sukaupta nusidėvėjimo suma**

8. Apskaičiuota nusidėvėjimo 10.612,86

suma per  ataskaitinį laikotarpį

9. Sukaupta parduoto, perduoto 166.519,02

ir nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3)

9.1.   parduoto

9.2.   perduoto 153.699,94

9.3.   nurašyto X       X       12.819,08

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 
turtas“, 1 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso
Gyvenamieji Kiti pastatai

Kitos 
vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nekilnojamosios 
kultūrinės vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros 
vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Eil. 
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

12 13 14

717.051,35 311,34 4.952,03 160.392,42

4 5 6 8 11

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas

Nebaigta 
statyba

860,00

860,00

656.981,84 311,34 15.617,10

12.819,08

656.981,84 311,34 2.798,02

61.551,04 3.470,50 145.635,32

1.481,53 -1.481,53

X       194.732,16 271,88 4.952,03 126.275,95

774,62 0,17 9.838,07

X       

150.629,87 272,05 15.617,10

X       12.819,08

150.629,87 272,05 2.798,02

1



10. Pergrupavimai (+/-) X       X       

11. Sukaupta nusidėvėjimo X       38.164,09 X       208.489,95

suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10)

12. Nuvertėjimo suma X       

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto X       

sukaupta nuvertėjimo suma**

14. Apskaičiuota nuvertėjimo X       

suma per ataskaitinį laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma X       

per ataskaitinį laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto 

ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma (16.1+16.2+16.3)

16.1.   parduoto

16.2.   perduoto

16.3.   nurašyto X       

17. Pergrupavimai (+/-) X       

18. Nuvertėjimo suma X       

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

19. Tikroji vertė ataskaitinio X       X       

laikotarpio pradžioje***

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

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

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto tikrosios vertės suma 

(22.1+22.2+22.3)***

22.1.   parduoto*** X       X       

22.2   perduoto***

22.3.   nurašyto***

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

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

25. Ilgalaikio materialiojo 999,00 41.330,00
turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11-18+24)

26. Ilgalaikio materialiojo 556.475,12

turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6-12+19)

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

X       46.358,44 3.470,50 120.496,92

X       -1.481,53 1.481,53

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       

15.192,60 25.138,40

522.319,19 39,46 34.116,47

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

2



patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

4 stulpelyje 
nurodytas)

1 5 10

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

7.

8.

(viešojo sektoriau subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ METINĖ

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 
priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

Prestižas Iš visoliteratūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas
nebaigti projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

8 9 11

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 10.247,82 10.247,82

2 3 4 6 7

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

  pirkto turto įsigijimo savikaina

  neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

suma per ataskaitinį laikotarpį

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto 

  parduoto

  perduoto

  nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 10.247,82 10.247,82

(1+2-3+/-4)

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Sukaupta amortizacijos suma X       8.397,15 X       X       X       8.397,15

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X       X       

amortizacijos suma**

Neatlygintinai gauto turto sukaupta X       X       

Apskaičiuota amortizacijos suma per X       1.545,45 X       X       X       1.545,45

ataskaitinį laikotarpį

1



9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

17.

18.

19.

20.

X       X       

turto amortizacijos suma

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto X       X       

  parduoto X       X       X       X       

  perduoto X       X       X       X       

  nurašyto X       X       X       X       

Pergrupavimai (+/-) X       X       X       X       

Sukaupta amortizacijos suma X       9.942,60 X       X       X       9.942,60

(6+7+8-9+/-10)

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

nuvertėjimo suma**

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma

  parduoto

  perduoto

  nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

laikotarpio pabaigoje 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

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

305,22

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 305,22

(5-11-18)

1.850,67

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutinė vertė  1.850,67

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

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
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Nr.

1 4

1. 271.442,37

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3. 120,00

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3. 120,00

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

1.5. 271.322,37

1.5.1. 271.322,37

1.5.2.

1.6.

2.

3. 271.442,37

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS METINĖ

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

Iš viso

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

8

Per vienus metus gautinų sumų 271.741,33 168.618,78 168.273,52

2 3 5 6 7

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

įsigijimo savikaina, iš viso 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautinos finansavimo sumos

  Gautinos socialinės įmokos

  Gautini mokesčiai

parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą, 348,00 1.644,00 1.344,00

  Gautinos sumos už parduotas prekes

  Gautinos sumos už turto naudojimą

  Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 

  Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 348,00 1.644,00 1.344,00

  Kitos

turtą

baudos ir kt. netesybos

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 

  Iš biudžeto 271.322,37 166.929,52 166.929,52

Sukauptos gautinos sumos 271.322,37 166.929,52 166.929,52

Kitos gautinos sumos 70,96 45,26

Kitos

nuvertėjimas ataskaitinio 

Per vienus metus gautinų sumų 

balansinė vertė (1-2)

Per vienus metus gautinų sumų 271.741,33 168.618,78 168.273,52

laikotarpio pabaigoje

1



Nr.

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.

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
Paskutinė atsakaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Iš viso
Biudžeto 

asignavimai
Iš viso

Biudžeto 
asignavimai

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Sąjungos finansinę paramą) 

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos 612,76 640,95

  Pinigai bankų sąskaitose 612,76 640,95

(1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)

  Pinigai kelyje

  Pinigai kasoje

  Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

  Pinigai įšaldytose sąskaitose

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

  Pinigų ekvivalentai

  Pinigai bankų sąskaitose

(2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)

  Pinigai kelyje

  Pinigai kasoje

  Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

  Pinigai įšaldytose sąskaitose

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 16.934,70 23.400,27

  Pinigų ekvivalentai

  Pinigai bankų sąskaitose 16.934,70 23.400,27

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

  Pinigai kelyje

  Pinigai kasoje

  Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

  Pinigai įšaldytose sąskaitose

  Kiti pinigų ekvivalentai

  Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių

Iš jų išteklių fondų lėšos

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 17.547,46 24.041,22

1



Nr.

1

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

(1+2+3+4+5)

sumų balansinė vertė 

4.201,86

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų 97.411,16 1.289,96 87.064,32 8.531,65

  Kitos mokėtinos sumos 11,30 11,30 4.201,86

  Gauti išankstiniai apmokėjimai 1.357,49 996,00 4.740,34 4.329,60

  Mokėtini veiklos mokesčiai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.368,79 1.007,30 8.942,20 8.531,46

  Kitos sukauptos mokėtinos sumos

  Kitos sukauptos sąnaudos

  Sukauptos atostoginių sąnaudos 93.852,00 77.061,78

  Sukauptos finansavimo sąnaudos

Sukauptos mokėtinos sumos 93.852,00 77.061,78

Tiekėjams mokėtinos sumos 1.816,20 81,75 1.060,34 0,19

įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję 374,17 200,91

ir finansavimo sumos

7 8

Mokėtinos subsidijos, dotacijos 

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



Nr.

Eil. 
Nr.

1

2.

3.

4.

5. Iš viso 87.064,32 97.411,16

JAV doleriais

Kitomis

2 3 4

Eurais 87.064,32 97.411,16

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 4 8 12 13

1. 612.205,74 35.985,29

1.1. 4.749,76 35.611,82

1.2. 607.455,98 373,47

2.

2.1.1.

2.1.2.

3. 612,76

3.1.

3.2. 612,764.218,34kitoms išlaidoms kompensuoti 4.837,41 -6,31

6,31nepiniginiam turtui įsigyti 6,31

finansuoti):

savivaldybės biudžetų ES  projektams 

neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 

dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 4.837,41 4.224,65

kitoms išlaidoms kompensuoti

nepiniginiam turtui įsigyti

tarptautinių organizacijų):

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

607.222,41 500.000,00kitoms išlaidoms kompensuoti 500.145,30 -5,40

15.573,92nepiniginiam turtui įsigyti 552.821,84 5,40 506.391,26

organizacijų):

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

9 10 11

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 1.052.967,14 506.391,26 622.796,33 500.000,00

2 3 5 6 7

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 
priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras, 191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(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 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1



4. 55,75

4.1. 55,75

4.2.

5. 612.205,74 36.653,80

* 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. 

628.193,08 500.000,00Iš viso finansavimo sumų: 1.059.032,40 506.391,26

1.100,00kitoms išlaidoms kompensuoti 1.100,00

72,10nepiniginiam turtui įsigyti 127,85

1.172,10Iš kitų šaltinių: 1.227,85

2



Nr.

1

1.

2.

3.

4.

5.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d.DUOMENIS 

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 
priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos (gautos)

Iš viso
Finansavimo 

sumos 
(gautinos)

Finansavimo 
sumos (gautos)

Iš viso

7 8=6+7

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

1.052.967,14 1.052.967,14 35.985,29 35.985,29

2 3 4 5=3+4 6

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

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)

4.837,41 4.837,41 612,76 612,76

Iš kitų šaltinių 1.227,85 1.227,85 55,75 55,75

Iš viso 1.059.032,40 1.059.032,40 36.653,80 36.653,80

1



Pareiginė 
alga

Priedai, 
priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas1

Išmokos 
diplomatams ir jų 

šeimų nariams2

Kita
Pareiginė 

alga

Priedai, 
priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas3

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 

nariams4

Kita

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

1.

Valstybės politikai ir valstybės 

pareigūnai5

2. Teisėjai

3. Valstybės tarnautojai6

3.1. einantys vadovaujamas pareigas

3.2. patarėjai

3.3. specialistai

4. Kariai

5.

Darbuotojai, dirbantys pagal 
neterminuotas darbo sutartis 42 696 522,80 50 139,69 62 481,51 56 723 157,13 40 407,57 27 301,08

5.1. einantys vadovaujamas pareigas 5 109 261,80 17 908,14 4 913,62 1

5.2. kiti darbuotojai 37 587 261,00 32 231,55 57 567,89 55 723 157,13 40 407,57 27 301,08

6. Kiti

7. Iš viso: 42 696 522,80 50 139,69 62 481,51 56 723 157,13 40 407,57 27 301,08

8. Iš jų socialinio draudimo sąnaudos x 9 955,23 716,63 968,61 x 10 335,91 577,54 589,59

_____________________________

4Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.  
5Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. 
6Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Vidutinis 
darbuotojų 
skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos

• Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių ekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl 
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

1Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
2Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.  
3Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 
išmokos“, priedas

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. 
nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis 
darbuotojų 
skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Ataskaitinis laikotarpis 2021 m. gruodžio 31 d.



Gynyba

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Socialinė 
apsauga

1 4 8 12 13

1. 1.162.752,03

1.1. 809.144,00

1.2. 12.158,31

1.3. 26.137,53

1.4. 1.540,89

1.5. 2.372,51

1.6. 661,10

1.7.

1.8.

1.9. 9.755,64

1.10. 868,00

1.11. 24.975,72

1.12.

1.13. 275.138,33

1.14.

INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS UŽ 2021 M. 

Nr.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, 08418-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai

Iš viso

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Viešoji tvarka ir 
visuomenės 

apsauga Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija Švietimas

9 10 11

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1.162.752,03

2 3 5 6 7

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 809.144,00

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 12.158,31

Komunalinių paslaugų ir ryšių 26.137,53

Komandiruočių 1.540,89

Transporto 2.372,51

Kvalifikacijos kėlimo 661,10

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 9.755,64

Socialinių išmokų 868,00

Nuomos 24.975,72

Finansavimo

Kitų paslaugų 275.138,33

Kitos

1



2.

3. 1.218.499,66

3.1. 1.218.499,66

3.1.1. 792.491,91

3.1.2. 31.491,26

3.1.3. 1.692,98

3.1.4. 3.299,93

3.1.5. 760,10

3.1.6.

3.1.7. 8.205,03

3.1.8. 868,00

3.1.9. 24.975,72

3.1.10. 267.980,25

3.1.11.

3.1.12. 86.734,48

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

1.218.499,66

SRAUTAI

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

  Išmokos: 1.218.499,66

    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 792.491,91

Komunalinių paslaugų ir ryšių 31.491,26

Komandiruočių 1.692,98

Transporto 3.299,93

Kvalifikacijos kėlimas 760,10

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Atsargų įsigijimo 8.205,03

Socialinių išmokų 868,00

Nuomos 24.975,72

Kitų paslaugų įsigijimo 267.980,25

Sumokėtų palūkanų

Kitos išmokos 86.734,48

2



Gynyba

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Socialinė 
apsauga

1 4 8 12 13

1. 2.503.171,98

1.1. 790.865,78

1.2. 17.922,77

1.3. 19.511,99

1.4. 2.473,71

1.5. 4.646,05

1.6. 635,02

1.7. 307,34

1.8. 354,65

1.9. 12.707,55

1.10. 607,00

1.11.

1.12. 210,11

1.13. 1.652.930,01

1.14.

2.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

Kitos

Kitų paslaugų 1.652.930,01

Finansavimo 210,11

Nuomos

Socialinių išmokų 607,00

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 12.707,55

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 354,65

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 307,34

Kvalifikacijos kėlimo 635,02

Transporto 4.646,05

Komandiruočių 2.473,71

Komunalinių paslaugų ir ryšių 19.511,99

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 17.922,77

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 790.865,78

9 10 11

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2.503.171,98

2 3 5 6 7

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai

Iš viso

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Viešoji tvarka ir 
visuomenės 

apsauga Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija Švietimas

INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS UŽ 2020 M.

Nr.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191718164, Rugių g. 1, -08418 Vilniaus m.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



3. 3.044.988,10

3.1. 3.044.988,10

3.1.1. 785.828,81

3.1.2. 31.616,88

3.1.3. 2.473,71

3.1.4. 5.619,26

3.1.5. 635,02

3.1.6. 382,50

3.1.7. 12.628,98

3.1.8. 607,00

3.1.9.

3.1.10. 2.189.937,36

3.1.11.

3.1.12. 15.258,58Kitos išmokos 15.258,58

Sumokėtų palūkanų

Kitų paslaugų įsigijimo 2.189.937,36

Nuomos

Socialinių išmokų 607,00

Atsargų įsigijimo 12.628,98

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 382,50

Kvalifikacijos kėlimas 635,02

Transporto 5.619,26

Komandiruočių 2.473,71

Komunalinių paslaugų ir ryšių 31.616,88

    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 785.828,81

  Išmokos: 3.044.988,10

3.044.988,10

SRAUTAI

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

2


