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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

III.

IV.

V.

B.

C.

I.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.

III.

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5   Sukauptos gautinos sumos 53 884,10 46 050,54

  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 66,00

  Gautinos finansavimo sumos

  Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

  Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

Per vienus metus gautinos sumos 5 53 992,34 46 050,71

Išankstiniai apmokėjimai 4 1 971,90 1 505,37

  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 79,87 75,49

  Strateginės ir neliečiamosios atsargos

Atsargos 3 79,87 75,49

TRUMPALAIKIS TURTAS 56 761,07 54 530,25

BIOLOGINIS TURTAS

Kitas ilgalaikis turtas

Mineraliniai ištekliai

Ilgalaikis finansinis turtas

  Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

  Kultūros ir kitos vertybės 15 543,00 15 543,00

  Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 271 735,63 254 459,50

  Transporto priemonės

  Mašinos ir įrenginiai 39,02 105,92

  Kiti statiniai

  Infrastruktūros statiniai

  Pastatai 125 493,58 129 286,78

  Žemė

Ilgalaikis materialusis turtas 2 412 811,23 399 395,20

  Prestižas

  Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

  Kitas nematerialusis turtas

  Programinė įranga ir jos licencijos

  Plėtros darbai

Nematerialusis turtas 1 0,00 0,00

ILGALAIKIS TURTAS 412 811,23 399 395,20

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės 
ataskaita" 2 priedas

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius

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

Lietuvos medicinos biblioteka
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III.6

IV.

V.

D.

I.

II.

III.

IV.

E.

I.

I.1

I.2

I.3

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.6.1

II.6.2

II.7

II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

F.

I.

II.

II.1

II.2

III.

IV.

IV.1

IV.2

G.

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų 
pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 469 572,30 453 925,45

MAŽUMOS DALIS

  Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 7 528,71 6 716,06

  Einamųjų metų perviršis ar deficitas -5 087,72 812,65

Sukauptas perviršis ar deficitas 2 440,99 7 528,71

Nuosavybės metodo įtaka

  Kiti rezervai

  Tikrosios vertės rezervas

Rezervai

Dalininkų kapitalas

GRYNASIS TURTAS 9 2 440,99 7 528,71

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Sukauptos mokėtinos sumos 50 720,70 34 612,06

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 226,36 0,17

Tiekėjams mokėtinos sumos 766,75 4 225,87

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 51 713,81 38 838,10

  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

  Ilgalaikiai atidėjiniai

  Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI 8 51 713,81 38 838,10

Iš kitų šaltinių 27 564,15 27 089,59

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 95,66 5 071,61

Iš savivaldybės biudžeto

Iš valstybės biudžeto 387 757,69 375 397,44

FINANSAVIMO SUMOS 7 415 417,50 407 558,64

IŠ VISO TURTO: 469 572,30 453 925,45

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 716,96 6 898,68

Trumpalaikės investicijos

  Kitos gautinos sumos 42,24 0,17

2



Nr.

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

A. 924 370,38

I. 923 924,16

I.1. 820 794,47

I.2.

I.3. 102 705,91

I.4. 423,78

II.

III. 446,22

III.1. 446,22

III.2.

B. 935 346,05

I. 697 651,59

II. 6 598,54

III. 40 888,42

IV. 107,30

V. 1 673,85

VI. 492,00

VII. 946,31

VIII. 1 690,10

IX. 6 947,51

X. 4 695,00

XI.

XII.

XIII. 173 655,43

XIV.

C. -10 975,67

D. 5 950,00

I. 5 950,00

II.

III.

E. -62,05

F.

G.

H. -5 087,72

I.

J. -5 087,72

I.

II.

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

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

(parašas) (vardas ir pavardė)

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 15 812,65

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 812,65

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 14 -9,35

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 5 944,84

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13 857,84

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 6 802,68

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 12 -35,84

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ 79,92

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 1 926,00

NUOMOS

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 12 125,98

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 5 755,21

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

KOMANDIRUOČIŲ 25,89

TRANSPORTO 740,03

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 7 327,73

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 22 568,96

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 11 681 730,00

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 631 180,28

  Pagrindinės veiklos kitos pajamos 307,10

  Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 307,10

  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 8 576,52

  Iš kitų finansavimo šaltinių 2 627,92

  Iš valstybės biudžeto 670 182,62

  Iš savivaldybių biudžetų

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 10 681 694,16

FINANSAVIMO PAJAMOS 681 387,06

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai Pastabos Nr.
Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 
2 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
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Nr.

1

A.

I.

I.1.

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

I.1.4.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

III.

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

III.7

III.8

III.9

III.10

III.11

III.12

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 
2 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius

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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

7 8 9

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -6 173,72 -6 173,72 2 601,48 1,56 2 603,04

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 513 121,58 384 703,01 897 824,59 397 155,42 277 048,51 674 203,93

Įplaukos 520 002,43 395 858,27 915 860,70 429 161,77 282 418,42 711 580,19

    iš savivaldybės biudžeto

    iš valstybės biudžeto 415 085,41 384 703,01 799 788,42 366 167,78 277 048,51 643 216,29

organizacijų

    iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 97 646,23 97 646,23 30 442,24 30 442,24

  iš mokesčių

545,40 545,40    iš kitų šaltinių 389,94 389,94

8 659,92 8 659,92  už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 6 330,22 6 330,22

  iš socialinių įmokų

  gautos palūkanos

57,98 5 369,91 5 427,89  už suteiktas paslaugas iš biudžeto 333,38 11 155,26 11 488,64

33 410,79 33 410,79Pervestos lėšos 7 060,44 7 060,44

23 513,50 23 513,50  kitos įplaukos 217,25 217,25

  į savivaldybių biudžetą

9 770,00 9 770,00  į valstybės biudžetą 6 415,00 6 415,00

  į kitus išteklių fondus

organizacijoms

  ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

  kiitiems subjektams

  viešojo sektoriaus subjektams 645,44 645,44 23 640,79 23 640,79

  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 426 012,44 255 346,39 681 358,83 390 451,95 231 347,07 621 799,02

Išmokos 519 115,71 395 858,27 914 973,98 393 374,55 282 416,86 675 791,41

  komandiruočių 107,30 107,30 25,89 25,89

  komunalinių paslaugų ir ryšių 54,78 44 773,97 44 828,75 78,82 20 302,00 20 380,82

  kvalifikacijos kėlimo 100,00 392,00 492,00

  transporto 1 700,00 1 700,00 900,00 900,00

  atsargų įsigijimo 1 853,90 5 145,59 6 999,49 96,86 5 957,19 6 054,05

  paprastojo remonto ir eksploatavimo 1 000,00 1 000,00

  nuomos

  socialinių išmokų 4 034,47 660,53 4 695,00 1 926,00 1 926,00

  sumokėtos palūkanos 62,05 62,05

  kitų paslaugų įsigijimo 86 952,82 86 777,74 173 730,56 746,72 23 910,60 24 657,32

  kitos išmokos 48,31 48,31
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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.

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -1 600,00 -19 596,27 -21 196,27 -400,00 -6 863,56 -7 263,56

turto įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 1 600,00 19 596,27 21 196,27 400,00 6 863,56 7 263,56

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 1 592,00 19 596,27 21 188,27 6 862,00 6 862,00

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

Gautų paskolų grąžinimas

6 863,56 6 863,56

biologiniam turtui įsigyti:

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 1 600,00 19 596,27 21 196,27

apmokėjimas

  iš savivaldybės biudžeto

  iš valstybės biudžeto 1 600,00 19 596,27 21 196,27 6 863,56 6 863,56

organizacijų

  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos -8,00 -8,00

  iš kitų šaltinių

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai -1,56 -1,56

Gauti dalininko įnašai

LIKUČIUI

PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ 

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA 

(sumažėjimas)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas -6 181,72 -6 181,72 2 201,48 2 201,48

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 6 716,96 716,96 6 898,68 6 898,68

4 697,20 4 697,20

laikotarpio pradžioje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 6 898,68 6 898,68

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

laikotarpio pabaigoje

2



4-
o
j

3

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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -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 2022 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 6 716,06 6 716,06

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

812,65 812,658 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X       X       X       

7 528,71 7 528,719 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną

X       

subjekto įtaka

10 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X       X       

11 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X       X       X       

subjektui įtaka

1



9

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       -5 087,72 -5 087,72

17 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2 440,99 2 440,99

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

2
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LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA 

 
2022 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
Lietuvos medicines biblioteka (toliau - Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas - 191351145, 

buveinės adresas – Kaštonų g. 7, LT-01107 Vilnius. Biblioteka priskirta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viešojo sektoriaus konsolidavimo grupei. 

Bibliotekos veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūros specialistų informacines reikmes atitinkančią 
bibliotekos veiklą, formuoti,  išsaugoti bei atskleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo paveldą, dalyvauti 
šalies kultūriniame gyvenime. 

Lietuvos medicinos biblioteka atlieka šias funkcijas: kaupia ir saugo medicinos ir biomedicinos mokslų 
dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, vykdo nacionalinio SNOMED CT terminologijos centro funkcijas 
Lietuvoje, viešina sukauptas informacines vertybes, rengia informacinio raštingumo kursus, rengia ir leidžia 
bibliografines rodykles bei informacinius leidinius, atlieka šalies ir tarptautinio tarpbibliotekinio centro funkcijas, 
dalyvauja kuriant Lietuvos bibliotekų suvestinį katalogą ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką, rengia 
literatūros ir meno parodas, knygų pristatymus ir kitus renginius. 

Biblioteka filialų neturi. 
Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 
Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais - 37 darbuotojai. 
Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais - 36 darbuotojai. 
Biblioteka yra viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 
Pagal atliekamas funkcijas, įstaigos veiklos segmentas – poilsis, kultūra ir religija. 
Nuo 2004 m. gegužės 31 d. Bibliotekai suteiktas paramos gavėjo statusas. 
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
Įstaigos veiklos nutraukimas nenumatomas. 

 
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 Bibliotekos ūkinėms operacijoms registruoti patvirtinta 2021 m. sausio 5 
d. NBFC direktoriaus įsakymu Nr. V-38. 

Lietuvos medicinos biblioteka 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, Biblioteka 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 Bibliotekos 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. 

Bibliotekos 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 Lietuvos Respublikos 
finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais. 
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Nematerialusis turtas 
 

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 13-uoju VSAFAS 
„Nematerialusis turtas“. 

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t. y. neturi materialios formos ir atitinka šiuos 
kriterijus: 

- yra lengvai atskiriamas nuo kitų vienetų; 
- pagrįstai tikėtina, kad Biblioteka būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 
- Biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. 
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, jei jis yra, sumą. 
Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. 
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad turto 

savikaina būtų sistemingai paskirstoma per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo 
kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai 
naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, 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 

4 

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų – programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė 

laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 12-uoju VSAFAS 
„Ilgalaikis materialusis turtas“. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus: 
- yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijos atlikti: paslaugoms teikti, nuomoti ar 

administraciniams tikslams; 
- yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus; 
- jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto 

ilgalaikio materialiojo turto vertę (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms 
kultūros vertybėms, transporto priemonėms). 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą finansinėse ataskaitose priskiriami prie ilgalaikio 
materialiojo turto. 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina. Bibliotekų fondų vieneto įsigijimo savikainą sudaro atskirų dokumentų, įsigytų per ataskaitinį 
laikotarpį ir priskirtų prie konkretaus bibliotekų fondų vieneto, įsigijimo savikainų suma. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir  kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose 
yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą. Žemė ir kultūros 
vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte. 

Kultūros vertybių tikroji vertė patikslinama kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant finansines 
ataskaitas. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taip, kad ilgalaikio materialiojo 
turto nudėvimoji vertė būtų nuosekliai paskirstyta per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas 
skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 
dienos, kai naudojamo ilgalaikio turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, turtas perleidžiamas, nurašomas 
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. 

Nusidėvėjimas neskaičiuojamas žemei, kultūros vertybėms, bibliotekų fondams ir knygoms, kurios priskirtos 
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prie ilgalaikio materialiojo turto. 
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) 

Pastatai  
Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 
Mašinos ir įrenginiai  
Apsaugos įranga 9 
Transporto priemonės  
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 9 
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis 
materialusis turtas 

 

Baldai 11 
Kompiuteriai ir jų įranga 6 
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 
Kita biuro įranga 9 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 
Pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas ir naudojamas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 

nebalansinėse sąskaitose. 
 

Atsargos 
 

Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. 
Atsargomis pripažįstamos tik tokios Bibliotekos įsigytos prekės, kurios sunaudojamos per vienus metus 

siekiant uždirbti pajamų arba viešosioms paslaugoms teikti ir susijusios su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu, 
arba įsigytos numatant jas parduoti arba paskirstyti. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar savikaina. 
Prekės, kurios Bibliotekos veikloje yra naudojamos daugiau nei vieną kartą priskiriamos atsargų „Ūkinis 

inventorius“ grupei. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis. Įstaigos veikloje dar 
naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. 
Taikant šį būdą, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar 
perleidimu susijusi ūkinė operacija. 

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. 
 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Biblioteka gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja 
teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Biblioteka įvertina jį įsigijimo 
savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė.  

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų 

ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
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). 

Pinigai apskaitoje registruojami pagal banko išrašą gavus finansavimo sumas ar gavus apmokėjimą 
(išankstinį apmokėjimą) už turto naudojimą (nuomą), parduotą, turtą, sumas už netesybas ar kt. 
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Pinigų sumažėjimas apskaitoje registruojamas pagal banko išrašą, kai pervedamos finansavimo sumos 
kitiems subjektams, grąžinamos gautos permokos, pervedamos sumos valstybės biudžetui, sumokamos sumos, 
susijusios su vykdoma veikla. 

Biblioteka savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudoja. 
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi taip pat į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Biblioteka 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 –iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos 

ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas 
turtas, skirti Bibliotekos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms 
programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Bibliotekos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą 
pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir 
finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti pripažįstamos nemokamai ar už simbolinę kainą gavus 
ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba gavus pinigų jiems įsigyti. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat 
finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos kitos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam 
turtui įsigyti. 

Iš valstybės iždo gautas Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo 
sumos Bibliotekos apskaitoje priskiriamos prie finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti ir, jei reikia, 
pergrupuojamos pagal panaudojimo paskirtį į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir (arba) finansavimo 
sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Grąžinant iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas finansavimo sumas 
valstybės iždui, finansavimo sumos pergrupuojamos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos nėra priskiriamos sąnaudoms. Įstaiga, 
perdavusi finansavimo sumas, savo apskaitoje mažina gautas finansavimo sumas ir registruoja perduotas 
finansavimo sumas.  

Ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos pripažįstamos Bibliotekos finansavimo 
sąnaudomis, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 

Iš Bibliotekos uždirbtų pajamų įsigytą turtą perdavus tiek viešojo sektoriaus subjektams, tiek ne viešojo 
sektoriaus subjektams, apskaitoje pripažįstamos finansavimo sąnaudos. 

 
Įsipareigojimai 

 
Įsipareigojimai yra esamieji ir būsimieji. Bibliotekos finansinėje apskaitoje registruojami esamieji 

įsipareigojimai, t. y. kai biblioteka įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 
Įstaigos vidinėje apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti: 
- ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos biblioteka turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius 

metus; 
- trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įstaigos įprastinės veiklos ciklą arba 

per dvylika mėnesių. 
Bibliotekos įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per dvylika mėnesių ir visada kalendoriniams 

metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę). 
Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią 

numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.  
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Pajamos 
 

Pajamų pripažinimo ir registravimo apskaitoje reikalavimai nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ ir 10-ajame „Kitos pajamos“. 

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Bibliotekos nuostatuose nustatytą veiklą 
ir funkcijas, kurių vykdymui ji yra įsteigta. 

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. 

Kitos veiklos pajamomis laikomos pajamos, kurios nesusijusios su Bibliotekos pagrindine veikla. 
Kitos veiklos pajamomis priskiriamos turto naudojimo (nuomos) pajamos, gautos už patalpų nuomą. 
Turto naudojimo (nuomos) pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. 

suteikiamos paslaugos – nuomojamas turtas. 
Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos 

įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip bibliotekos įsipareigojimai.  
 

Sąnaudos 
 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – 
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. 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 subjekto nevisiškai 
kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų 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, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama 
aiškinamajame rašte. 
 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
 

Biblioteka tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – bibliotekos veiklos dalys pagal vykdomas 
valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes bibliotekos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų 
klasifikatorių. 

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui 
pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią centro veiklos dalį sudarančiam segmentui. 
 

Apskaitos politikos keitimas 
 

Biblioteką 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 keitimu.  

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  
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keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, 
registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas 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 ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose 
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. 
 

Apskaitinių įverčių keitimas 
 

Apskaitos įverčių registravimo nuostatos pateiktos 7-ame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitos verčių 
keitimas ir klaidų taisymas“. 

Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų vertę ir tikėtiną 
naudą ar įsipareigojimus nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti. 

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai 
įverčiai. 
 

Apskaitos klaidų taisymas 
 

Apskaitos klaidų taisymo nuostatos pateiktos 7-ame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitos verčių 
keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių 
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba su kitų atas-
kaitinio laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė kaip 1 procentas praėjusių metų turto vertės. 

 
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
Finansinės būklės ataskaita 

 
1 pastaba. Nematerialusis turtas 

 
Bibliotekos veikloje naudojamą nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos.  
Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41.028.42 Eur, sukaupta 

amortizacija 41.028,42 Eur, turto likutinė vertė 0.00 Eur. 2022 metais buvo nurašytos programinės įrangos 
licencijos, kurios buvo visiškai amortizuotos 670,00 Eur sumai. 
 

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 

2022 m.  2021 m. 

Programinė įranga ir jos licencijos 41 028,42 41 698,42 
 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2022 metus pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priede 
(pridedama). 

 
 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Bibliotekos veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatas, esantis Vilniuje Kaštonų g. 7, 
mašinos ir įrenginiai (apsaugos įranga), transporto priemonė, baldai, biuro įranga, ir kitas ilgalaikis materialusis 
turtas (bibliotekos fondai), kilnojamos kultūros vertybės. 

Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo materialaus turto už 21.704,67 Eur, t. sk.: iš valstybės biudžeto 
lėšų pirko už 21.196,27 Eur kompiuterius, spausdintuvą, žmogaus torso modelį, knygas, spaudinius bei 
neatlyginamai gavo turto už 508,40 Eur (knygos, disertacijos, autoreferatai). 

2022 metais buvo nurašyta turto, kuris yra visiškai nudėvėtas už 10.999,02 Eur, bei bibliotekos fondo senos 
knygos už1.690,10 Eur. 
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Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 
veikloje, įsigijimo savikaina 

2022 m. 2021 m. 

Mašinos ir įrenginiai 4.585,00 4.585,00 
Transporto priemonės 11.570,32 11.570,32 
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 128.118,97 126.901,43 

Viso 144.274,29 143.056,75 
 

Bibliotekos kilnojamąsias kultūros vertybes (15.543,00 Eur) t. y. kilnojamąją parodą „Atminties gijos“ 
sudaro lietuvių kilmės JAV neurologo, menininko Andriaus V. Plioplio kūriniai. 

Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė per ataskaitinį laikotarpį nepakito. Tikroji vertė nustatyta 2022 m. 
gruodžio 31 d. pagal įstaigos vadovo sudarytos komisijos pažymą. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje nebuvo. 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2022 metus pateiktas 12-ojo VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 ir 2 prieduose (pridedama). 
 

3 pastaba. Atsargos 
 

2022 m. gruodžio 31 d. atsargų vertes likutį 75.49 Eur sudarė nesunaudoto automobilių kuro vertė. 
Per ataskaitinį laikotarpį Bibliotekos veikloje buvo sunaudota medžiagų už 3.683,39 Eur bei pripažinta 

sąnaudomis 3.663,71 Eur atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus. 
Atsargų vertės pasikeitimas 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis pateikiamas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 

priede (pridedama). 
 

4 pastaba. Išankstiniai mokėjimai 
 

Bibliotekos išankstinių mokėjimų likutis sudarė 1.971,90 Eur, iš jų: 
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, Eur: 1.462,22 
Ryšių paslaugos 74,74 
Transporto paslaugos (degalai) 13,06 
Komunalinės paslaugos (el. energija) 483,05 
Kitos paslaugos (prenumerata) 891,37 
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, Eur: 509,68 
Spaudos leidinių prenumerata 268,84 
Transporto draudimas  240,84 

 
Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS „Informacija apie išankstinius apmokėjimu“ 6 priede (pridedama). 
 

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos 
 

Per vienus metus gautinos sumas sudarė 53.992,34 Eur, iš jų  
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (straipsnių kopijos) 66,00 Eur, 
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 2.170,33 Eur, 
- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 51.713,77 Eur  ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

trumpalaikiams įsipareigojimams sumokėti, 
- kitos gautinos sumos 42,24 Eur (dėl darbdavio soc. draudimo permokos)  
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede (pridedama). 

 
6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Pinigų likučius bibliotekos banko sąskaitose 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 716,96 Eur, iš jų: 
- projekto „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo elektroninės paslaugos sveikatos 

specialistams sukūrimas“ Europos Sąjungos (finansinės paramos) lėšų likutis 0,04 Eur,  
- įplaukos už paslaugas ir nuomą 12,39 Eur,  
- iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesta gyventojų pajamų mokesčio dalis 700,43 Eur. 
- iš Lietuvos kultūros tarybos gautų finansavimo sumų likutis 4,10 Eur. 
Iš jų 4,10 Eur sudaro valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. 
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Gauta parama ir jos panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį 
Laikotarpio pradžioje Bibliotekos gautą paramą sudarė iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta gyventojų 

pajamų mokesčio dalis 378,02 Eur. 
2022 metais iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  taip pat buvo gauta 389,94 Eur gyventojų pajamų 

mokesčio dalies parama. 67,53 Eur paramos buvo panaudota vienkartinių kaukių, respiratorių ir kitų paslaugų 
įsigijimui. 

 
Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį pateikiama 17-ojo 

VSAFAS 8 priede (pridedama). 
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama 6-ojo VSAFAS 

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

(pridedama). 
 

7 pastaba. Finansavimo sumos 
 

2022 m. Biblioteka gavo 919.020,86 Eur finansavimo sumų, iš jų: 
Finansavimo sumų 
davėjas 

Iš valstybės 
biudžeto 

Iš Europos 
Sąjungos 

Iš kitų 
šaltinių 

Pastabos 

Valstybės iždas 800.829,66    
Sveikatos apsaugos 
ministerija 

10.155,03 97.646,23  projekto „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir 
užsakymų aprašymo elektroninės paslaugos 
sveikatos specialistams sukūrimas“ lėšos 

Lietuvos kultūros 
taryba 

10.000,00   Projekto “Įdomus žmogaus kūnas: 
pamatyti, paliesti, patirti” lėšos 

Valstybinės 
mokesčių inspekcija  

  389,94 Fizinių asmenų parama (gyventojų pajamų 
mokesčio dalis) 

Viso: 820.984,69 97.646,23 389,94  
 
Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka 911.016,96 Eur finansavimo sumų panaudojo savo veiklai, 653,44 

Eur grąžino Lietuvos kultūros tarybai. 
Apibendrinta informacija apie bibliotekos finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama).  
Informacija apie finansavimo sumų likučius 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis pateikiama  20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede (pridedama). 
 

8 pastaba. Įsipareigojimai 
 

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturėjo. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 51.713,81 Eur, iš jų: 
- tiekėjams mokėtinos sumos 766,75 Eur (už ryšių paslaugas 4,07 Eur, už vandentiekio komunalines 
paslaugas 400,39 Eur, už kitas paslaugas 362,29 Eur). 
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 226,36 Eur (apdraustųjų soc. draudimo įmokos), 
- sukauptos sąnaudos 50.720,70 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos). 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17 –ojo VSAFAS 12 priede 
(pridedama). 
 

9 pastaba. Grynasis turtas 
 

Bibliotekos grynasis turtas parodytas Finansinės būklės ataskaitoje ir Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 
Grynasis turtas laikotarpio pradžioje buvo 7.528,71 Eur, laikotarpio pabaigoje – 2.440,99 Eur. 
Grynąjį turtą 2022 m. gruodžio 31 d. įtakojo neigiamas įstaigos veiklos rezultatas, t. y. 5.087,72 Eur 

deficitas. 
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Veiklos rezultatų ataskaita 
 

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos 
 

Bibliotekos pagrindinės veiklos pajamas 924.370,38 Eur sudarė: 
- finansavimo pajamos 923.924,16 Eur (iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, iš kitų finansavimo 

šaltinių), 
- pagrindinės veiklos kitos pajamos 446,22 Eur (suteiktų paslaugų pajamos už skaitytojų bilietus, TBA ir 

DOCLINE paslaugas, straipsnių kopijavimo ir kitas paslaugas). 
Informacija pateikiama 10-ojo VSAFAS „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 1 priede (pridedama). 

 
11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 
2022 metais Bibliotekos pagrindinės veiklos sąnaudos 935.346,05 Eur padidėjo 253.616,05 Eur (+37,2%) 

palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis 681.730,00 Eur. 
Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė: 
 - darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 697.651,59 Eur, 
 - kitų paslaugų sąnaudos 173.655,43 Eur; 
 - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 40.888,42 Eur. 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 66.471,31 Eur (+10,5%), nes 2022 metais 

didėjo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestis, minimali mėnesinė alga. 
Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis (79,92 Eur) 2022 metais padidėjo 173.575,51 Eur 

kitų paslaugų sąnaudos. Šį žymų skirtumą įtakojo kitų paslaugų sąnaudos susijusios su projekto Nr. 02.3.1-CPVA-
V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, 
formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ 
vykdymu (86.536,07 Eur), sąnaudos patirtos prisidedant prie Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos mokslo 
duomenų bazių prenumeratos (55.956,71 Eur) bei 2021 metais sumažintos (23.232,00 Eur) kitų paslaugų sąnaudos, 
kompensuojant sąnaudas dėl pažeidimo projekte „Vieningo medicininių terminų klasifikatoriaus sukūrimas 
kokybiškų elektroninių paslaugų plėtrai sveikatos priežiūros įstaigose“ gražintas Informacinės visuomenės plėtros 
komitetui finansavimo sumas. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos išaugo 18.319,46 Eur (+81,2%) dėl ataskaitiniu laikotarpiu 
pakilusių komunalinių paslaugų kainų bei dėl didesnio šių paslaugų suvartojimo. 

Sąnaudų pavadinimas 2022 m. 2021 m. Pokytis 
Šildymo sąnaudos 24.521,12 15.012,60 +9.508,52 (+63,3%) 
Elektros energijos sąnaudos 14.012,54 5.722,39 +8.290,12 (+144,9%) 
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 472,51 237,36 +235,15 (+99,1%) 
Ryšių paslaugų sąnaudos 872,33 858,55 +13,78 (+1,6%) 
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 1.009,92 738,06 +271,86 (+36,8%) 

Viso 40.888,42 22.568,96  
 
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS priede 

(pridedama). 
 

12 pastaba. Pagrindinės veiklos rezultatas 
 

Įvertinus Lietuvos medicinos bibliotekos ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas, 
einamųjų metų pagrindinės veiklos rezultatą sudaro 10.975,67 Eur deficitas. 
 

13 pastaba. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 
 

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamas 5.950,00 Eur sudarė pajamos už konferecijų salės nuomą. 
Kitos veiklos sąnaudų Biblioteka nepatyrė. 
Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas 5.950,00 Eur perviršis. 
Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priede (pridedama). 
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14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 
 
Finansinės veiklos rezultatą, t. y. 62,05 Eur deficitą, sudaro delspinigių sąnaudos už pradelstą mokėjimo 

terminą AB Vilniaus šilumos tinklai. 
Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede. 
 

15 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas 
 
Grynasis deficitas 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 5.087,72 Eur. 

 
Veiklos segmentai 

 
Informacija apie Bibliotekos veiklos segmentus pateikiama 25-ajo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede 

(pridedama). Pateikiama 2022 ir 2021 m. informacija. 
Lietuvos medicinos biblioteka vykdo veiklą ir teikia finansines ataskaitas pagal segmentą „Poilsis, kultūra 

ir religija“. 
 

Turtas pagal panaudos sutartis 
 

Biblioteka 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, Petro 
Baublio gatvėje 

39.533,13 Valstybinės žemės panaudos sutartis 
Nr.K01/2006-1000 iki 2105-08-09 

Žemės sklypas Vilniuje, Kaštonų 
g. 7 

40.461,08 Valstybinės žemės panaudos sutartis 
Nr.K01/2006-1002 iki 2056-08-11 

Viso: 79.994,21  
 
 

Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai 
 
 

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos bibliotekos 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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2022 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 62,05 9,35

  Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 7,79

  Baudų ir delspinigių sąnaudos 62,05 1,56

  Palūkanų sąnaudos

  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2) -62,05 -9,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 
aiškinamasisraštas“ 6 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

PAGAL 2022 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 1 971,90 1 505,37

  Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1 462,22 1 000,39

  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

  Išankstiniai mokesčių mokėjimai

  Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

  Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

  Kiti išankstiniai apmokėjimai

  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1 971,90 1 505,37

  Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 509,68 504,98

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

1



Kodas Pinigais
Turtu, išskyrus 

pinigus
Paslaugomis Turto panauda**

1 3 4 5 6 7 8

1. 0,00 0,00

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

3. X

4. X 389,94 X X X 389,94

5. X

6.

6.1.

6.2.

7. X 389,94 389,94

• nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.·

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedas 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. 
Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas Iš viso gauta 
paramos per 

ataskaitinį 
laikotarpį *** 

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, 
pavadinimas

Lietuvos medicinos biblioteka

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

191351145, Kaštonų g. 7, 01107-Vilnius

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

2

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys

Užsienio valstybių juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys* 

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio 
dalį

Anonimiškai

Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

Iš viso

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų 
suma.



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. 378,02 389,94 67,53 700,43

2.

3.

4.

5. 378,02 389,94 67,53 700,43

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            

Lietuvos medicinos biblioteka

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

PAGAL 2022 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.

laikotarpį suma

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 

pradžioje

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

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

79,875. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 79,87

4. Pergrupavimai (+/-)

3.4.   Kiti nurašymai

7 347,103.3.   Sunaudota veikloje 7 347,10

3.2.   Perleista (paskirstyta)

3.1.   Parduota

(3.1+3.2+3.3+3.4)

7 347,103. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 7 347,10

2.2.   nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

7 351,482.1.   įsigyto turto įsigijimo savikaina 7 351,48

7 351,482. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 7 351,48

pradžioje

75,491. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 75,49

6 7 8 9 101 2 3 4 5

(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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius

1



*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

laikotarpio pradžioje (1-6)

75,4914. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 75,49

laikotarpio pabaigoje (5-12)

79,8713. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 79,87

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

10.4.   Kiti nurašymai

10.3.   Sunaudota veikloje

10.2.   Perleista (paskirstyta)

10.1.   Parduota

nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 

2



Nr.

Eil. Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PAGAL 2022 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 446,22 307,10

  Pajamos iš rinkliavų

  Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą 

mokamų įmokų į fondus

  Suteiktų paslaugų pajamos** 446,22 307,10

  Kitos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 446,22 307,10

* 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.

1



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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

2 3 4

Kitos veiklos pajamos 5 950,00 6 802,68

Pajamos iš atsargų pardavimo

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

Pajamos iš administracinių baudų

Nuomos pajamos 5 950,00 6 600,00

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

Kitos 202,68

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos sąnaudos 5 944,84

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Paslaugų sąnaudos 4 724,84

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos 1 220,00

Kitos veiklos rezultatas 5 950,00 857,84

* 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.

1



Nr.

Eil. Nr. Straipsniai Pastatai
Nebaigta statyba ir 

išankstiniai apmokėjimai

1 2 3 9

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

159 476,95

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

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

2.2.   neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3.
  pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 
sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4.
  turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 
partnerystės sutartys

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

3.1.   parduoto

3.2.   perduoto

3.3.   nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Kiti pokyčiai

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

159 476,95

6.1.
iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 
naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 
arba pasigaminimo savikaina

7.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

30 190,17 X       

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X       

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Infrastruktūros 
statiniai

Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Baldai, biuro įranga ir 

kitas ilgalaikis materialusis 
turtas

Iš viso

10

5 164,24 11 570,32 391 291,99 567 503,50

4 5 6 7 8

21 704,67 21 704,67

21 196,27 21 196,,27

508,40 508,40

12 689,12 12 689,12

12 689,12 12 689,12

5 164,24 11 570,32 400 307,54 576 519,05

4 585,00 11 570,32 128 118,97 144 274,29

5 058,32 11 570,32 136 832,49 183 651,30

1



9.
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį 
laikotarpį

3 793,20 X       

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

X       

10.1.   parduoto X       

10.2.   perduoto X       

10.3.   nurašyto X       

11. Pergrupavimai (+/-) X       

12. Kiti pokyčiai X       

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

33 983,37 X       

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

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

18.1.   parduoto

18.2.   perduoto

18.3   nurašyto

19. Pergrupavimai (+/-)

20. Kiti pokyčiai

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

22.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)

125 493,58

22.1.
Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius 
atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos 
(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė

22.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 
partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 
užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 
vertė

22.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 
likutinė vertė

22.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 
turto likutinė vertė

22.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 
laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

23.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)

129 286,78

66,90 2 738,44 6 598,54

10 999,02 10 999,02

10 999,02 10 999,02

5 125,22 11 570,32 128 571,91 179 250,82

39,02 271 735,63 397 268,23

105,92 254 459,50 383 852,20

2



23.1.
Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 
atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 
partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 
užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 
vertė

23.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 
likutinė vertė

23.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 
turto likutinė vertė

23.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 
laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

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

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

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

3



Nr.

1 8

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

7. X       

8. X       

9. X       

9.1. X       

9.2. X       

9.3. X       

10. X       

11. X       

12. X       

13. X       

14. X       

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 
turtas“ 2 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai

Žemė
Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Kitos vertybės Iš viso
Laisva valstybinė žemė

Sklypai (valstybinė 
žemė)

Sklypai (savivaldybių 
žemė)

7 9

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 543,00 15 543,00

2 3 4 5 6

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)

  pirkto turto įsigijimo savikaina

  neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

  pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo 
savikaina

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

  parduoto

  perduoto

  nurašyto

Pergrupavimai (+ / –)

Kiti pokyčiai

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

15 543,00 15 543,00

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo 
tikrosios vertės metodu

X       X       X       

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X       X       X       

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

  parduoto X       X       X       

  perduoto X       X       X       

  nurašyto X       X       X       

Pergrupavimai (+/-) X       X       X       

Kiti pokyčiai X       X       X       

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo 
tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11)

X       X       X       

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios 
vertės metodu

X       X       X       

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma X       X       X       

1



15. X       

16. X       

16.1. X       

16.2. X       

16.3. X       

17. X       

18. X       

19. X       

20.

21.

22.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

24.

25.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X       X       X       

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3) X       X       X       

  parduoto X       X       X       

  perduoto X       X       X       

  nurašyto X       X       X       

Pergrupavimai (+/-) X       X       X       

Kiti pokyčiai X       X       X       

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios 
vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)

X       X       X       

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / – )

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)

  parduoto

  perduoto

  nurašyto 

Pergrupavimai (+ / – )

Kiti pokyčiai

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)

Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų

vidutinė rinkos vertė

vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina

įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 
19 + 26)

15 543,00 15 543,00

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, 
kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė 

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė 
vertė

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, likutinė vertė

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms 
iš nuomos gauti, likutinė vertė

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 
13 + 20)

15 543,00 15 543,00

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, 
kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė 

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė 
vertė

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, likutinė vertė

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms 
iš nuomos gauti, likutinė vertė

2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 14 eilutėje  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2



Patentai, autorių ir 
kitos teisės

1 5 10
1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

6.1.

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1  
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -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 viso

Nematerialiosios 
vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas
Nebaigti projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

8 9 11

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 41 698,42 41 698,42

2 3 4 6 7

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

    pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

įsigijimo savikaina

    neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 

    Nematerialusis turtas, įsigytas pagal 

finansinės nuomos (lizingo) sutartis

670,00

nematerialiojo turto suma per 

Parduoto, perduoto ir nurašyto 670,00

ataskaitinį laikotarpį

    parduoto

    perduoto

670,00    nurašyto 670,00

Pergrupavimai (+/-)

Kiti pokyčiai

41 028,42

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 41 028,42

– 3 + / – 4 + / – 5)

41 028,42

amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 41 028,42

viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 

1



7.

8.

9.

10.

10.1.

10.2.

10.3

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

20.

21.

22.

23.

X       X       41 698,42

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma X       41 698,42 X       

Neatlygintinai gauto nematerialiojo X       X       X       X       

turto sukaupta amortizacijos suma

X       X       

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota amortizacijos suma per X       X       

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir X       670,00 X       X       X       670,00

nurašyto turto amortizacijos suma

X       X           parduoto X       X       

X       X           perduoto X       X       

X       X       670,00    nurašyto X       670,00 X       

X       X       Pergrupavimai (+/-) X       X       

X       X       Kiti pokyčiai X       X       

X       X       41 028,42

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 

Sukaupta amortizacijos suma X       41 028,42 X       

9 – 10 + / – 11 + / – 12)

laikotarpio pradžioje

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

Neatlygintinai gauto nematerialiojo 

turto sukaupta nuvertėjimo suma

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

    parduoto

    perduoto

    nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

Kiti pokyčiai

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

18 + / – 19 + / – 20)

laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

– 21)

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

– 14)

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 

2



24.

25.

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

ir licencijomis

sąnaudos už teisę naudotis programine įranga 

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

apsaugai

sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir 

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3



Nr.

1 4

1. 53 926,34

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

1.5. 53 884,10

1.5.1. 53 884,10

1.5.2.

1.6. 42,24

2.

3. 53 926,34

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -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 53 992,34 46 050,71 46 050,54

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, 66,00

  Gautinos sumos už parduotas prekes

  Gautinos sumos už turto naudojimą

  Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 

  Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 66,00

  Kitos

turtą

baudos ir kt. netesybos

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 

  Iš biudžeto 53 884,10 46 050,54 46 050,54

Sukauptos gautinos sumos 53 884,10 46 050,54 46 050,54

Kitos gautinos sumos 42,24 0,17

Kitos

nuvertėjimas ataskaitinio 

Per vienus metus gautinų sumų 

balansinė vertė (1-2)

Per vienus metus gautinų sumų 53 992,34 46 050,71 46 050,54

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.

191351145, Kaštonų g. 7, -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

Lietuvos medicinos biblioteka

(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 2022 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 4,14 6 395,10

  Pinigai bankų sąskaitose 4,14 6 395,10

(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 712,82 503,58

  Pinigų ekvivalentai

  Pinigai bankų sąskaitose 712,82 503,58

(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 4,10 1 476,11

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 716,96 6 898,68

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 

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų 51 713,81 226,36 38 838,10

  Kitos mokėtinos sumos

  Gauti išankstiniai apmokėjimai

  Mokėtini veiklos mokesčiai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

  Kitos sukauptos mokėtinos sumos

  Kitos sukauptos sąnaudos

  Sukauptos atostoginių sąnaudos 50 720,70 34 612,06

  Sukauptos finansavimo sąnaudos

Sukauptos mokėtinos sumos 50 720,70 34 612,06

Tiekėjams mokėtinos sumos 766,75 4 225,87

įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję 226,36 226,36 0,17

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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Lietuvos medicinos biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



Nr.

Eil. 
Nr.

1

1.

2.

3.

4. Iš viso 38 838,10 51 713,81

JAV doleriais

Kitomis

2 3 4

Eurais 38 838,10 51 713,81

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) 
ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -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. 820 984,69 387 757,69

1.1. 26 293,04 385 754,07

1.2. 794 691,65 2 003,62

2.

2.1.

2.1.

3. 97 646,23 95,66

3.1. 95,66

3.2. 97 646,23

4. 389,94 27 564,15

4.1. 26 863,72

4.2. 389,94 700,43

5. 919 020,86 415 417,50

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka, 191351145, Kaštonų g. 7, -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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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)

9 10 11

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 375 397,44 807 971,00 653,44

2 3 5 6 7

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

organizacijų):

14 692,31 8,00nepiniginiam turtui įsigyti 372 515,72 1 645,62

793 278,69 645,44kitoms išlaidoms kompensuoti 2 881,72 -1 645,62

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

tarptautinių organizacijų):

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

nepiniginiam turtui įsigyti

kitoms išlaidoms kompensuoti

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 5 071,61 102 622,18

dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 

savivaldybės biudžetų ES  projektams 

neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 

finansuoti):

56,96nepiniginiam turtui įsigyti 152,62

102 565,22kitoms išlaidoms kompensuoti 4 918,99

423,78Iš kitų šaltinių: 27 089,59 508,40

423,78nepiniginiam turtui įsigyti 26 711,57 67,53 508,40

kitoms išlaidoms kompensuoti 378,02 -67,53

911 016,96 653,44Iš viso finansavimo sumų: 407 558,64 508,40

* 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. 

1



N
r.

1

1.

2.

3.

4.

5. Iš viso 407 558,64 407 558,64 415 417,50 415 417,50

Iš kitų šaltinių 27 089,59 27 089,59 27 564,15 27 564,15

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)

5 071,61 5 071,61 95,66 95,66

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

7 8=6+7

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

375 397,44 375 397,44 387 757,69 387 757,69

2 3 4 5=3+4 6

(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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d.DUOMENIS 

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  5 
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius

1



Pareiginė 
alga

Priedai, 
priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas
1

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 36 636 053,54 42 380,12 19 217,93 37 478 572,45 69 451,03 83 156,80

5.1. einantys vadovaujamas pareigas 8 157 295,13 17 833,43 624,91 1 18 793,71 9 263,35 4 492,27

5.2. kiti darbuotojai 28 478 758,41 24 546,69 18 593,02 36 459 778,74 60 187,68 78 664,53

6. Kiti

7. Iš viso: 36 636 053,54 42 380,12 19 217,93 37 478 572,45 69 451,03 83 156,80

8. Iš jų socialinio draudimo sąnaudos x 9 222,77 614,52 154,86 x 6 940,46 1 007,04 1 113,15

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

Lietuvos medicinos biblioteka

Ataskaitinis laikotarpis 2022 m. gruodžio 31 d.

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.



Gynyba

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Socialinė 
apsauga

1 4 8 12 13

1. 935 346,05

1.1. 697 651,59

1.2. 6 598,54

1.3. 40 888,42

1.4. 107,30

1.5. 1 673,85

1.6. 492,00

1.7. 946,31

1.8. 1 690,10

1.9. 6 947,51

1.10. 4 695,00

1.11.

1.12.

1.13. 173 655,43

1.14.

2.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

Kitos

Kitų paslaugų 173 655,43

Finansavimo

Nuomos

Socialinių išmokų 4 695,00

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 6 947,51

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1 690,10

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 946,31

Kvalifikacijos kėlimo 492,00

Transporto 1 673,85

Komandiruočių 107,30

Komunalinių paslaugų ir ryšių 40 888,42

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 6 598,54

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 697 651,59

9 10 11

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 935 346,05

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 PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS UŽ 2022 M.

Nr.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“ Priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)
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3. 914 973,98

3.1. 914 973,98

3.1.1. 681 358,83

3.1.2. 44 828,75

3.1.3. 107,30

3.1.4. 1 700,00

3.1.5. 492,00

3.1.6. 1 000,00

3.1.7. 6 999,49

3.1.8. 4 695,00

3.1.9.

3.1.10. 173 730,56

3.1.11. 62,05

3.1.12. Kitos išmokos

Sumokėtų palūkanų 62,05

Kitų paslaugų įsigijimo 173 730,56

Nuomos

Socialinių išmokų 4 695,00

Atsargų įsigijimo 6 999,49

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1 000,00

Kvalifikacijos kėlimas 492,00

Transporto 1 700,00

Komandiruočių 107,30

Komunalinių paslaugų ir ryšių 44 828,75

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 681 358,83

Išmokos: 914 973,98

914 973,98

SRAUTAI

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

2



Gynyba

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Socialinė 
apsauga

1 4 8 12 13

1. 681 730,00

1.1. 631 180,28

1.2. 7 327,73

1.3. 22 568,96

1.4. 25,89

1.5. 740,03

1.6.

1.7.

1.8. 12 125,98

1.9. 5 755,21

1.10. 1 926,00

1.11.

1.12.

1.13. 79,92

1.14.

2.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

Kitos

Kitų paslaugų 79,92

Finansavimo

Nuomos

Socialinių išmokų 1 926,00

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 5 755,21

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 12 125,98

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Kvalifikacijos kėlimo

Transporto 740,03

Komandiruočių 25,89

Komunalinių paslaugų ir ryšių 22 568,96

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 7 327,73

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 631 180,28

9 10 11

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 681 730,00

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 PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS UŽ 2021 M. 

Nr.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191351145, Kaštonų g. 7, 01107-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



3. 675 791,41

3.1. 675 791,41

3.1.1. 621 799,02

3.1.2. 20 380,82

3.1.3. 25,89

3.1.4. 900,00

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7. 6 054,05

3.1.8. 1 926,00

3.1.9.

3.1.10. 24 657,32

3.1.11.

3.1.12. 48,31Kitos išmokos 48,31

Sumokėtų palūkanų

Kitų paslaugų įsigijimo 24 657,32

Nuomos

Socialinių išmokų 1 926,00

Atsargų įsigijimo 6 054,05

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Kvalifikacijos kėlimas

Transporto 900,00

Komandiruočių 25,89

Komunalinių paslaugų ir ryšių 20 380,82

    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 621 799,02

  Išmokos: 675 791,41

675 791,41

SRAUTAI

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

2


