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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ patvirtintą Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto 2 priedą „Finansinės būklės ataskaita“, 

t v i r t i n u viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centras šiuos pridedamus 

dokumentus: 

1. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2019 m. 

gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais: 

1.1. turtas iš viso – 567180 Eur, iš jo: ilgalaikis – 189254 Eur, trumpalaikis – 377926 Eur; 

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 567180 

Eur, iš jų: finansavimo sumos – 131345 Eur, įsipareigojimai – 149000 Eur ir grynasis turtas – 

286835 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 8080 Eur ir sukauptas perviršis – 278755 Eur. 

2. Direktoriaus pateiktą 2019 metų veiklos ataskaitą. 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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