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KAUNO APYGARDOS TEISMAS 

Įmonės kodas 293372420, A.Mickevičiaus g. 18, Kaunas 

 

2011 m. kovo 15 d.  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

prie 2010 m. finansinių ataskaitų 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno apygardos teismas (toliau - Įstaiga) yra valstybinė biudžetinė įstaiga, kurios 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293372420 finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto..  

Adresas: A.Mickevičiaus g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Seimas. 

Pagrindinė veikla – teisingumo vykdymas.  

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias 

sąskaitas AB „Swedbank“ banke.  

Kauno apygardos teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, kurio pagrindinė funkcija 

- teisingumo vykdymas. Teismas veiklą vykdo pagal dvi programas „Bylų nagrinėjimas“ ir „ 

Specialioji paslaugų teikimo programa“ (kopijavimo ir ilgalaikio materialaus turto nuomos 

paslaugos). 

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius.  

Finansinės  ataskaitos teikiamos už pilnus 2010 biudžetinius metus, pagal gruodžio 31 

dienos duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – litais. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga 

neturi.  

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 152. Įstaigos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 155 etatai.  

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2010 ir 2011 metų finansavimas 

einamoms išlaidoms ir darbo užmokesčiui padengti. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos teikiamos, vadovaujantis Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimais (toliau– VSAFAS). 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2009m. gruodžio mėn. 31 d. teismo pirmininko įsakymu 

Nr.V-38-. 

Apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Ji užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

,,Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.  

Keičiantis VSAFAS, apskaitos politika kasmet nagrinėjama ir, esant reikalui, daromi 

pakeitimai. 

Nuo 2010-01-01 teismas taiko naujas ilgalaikio turto nusidėvėjimo normas pagal 
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Vyriausybės nutarimą Nr.564, patvirtintas 2009 metų gruodžio 31dieną teismo pirmininko 

įsakymas Nr. V -39 . Taikant VSAFAS  nusidėvėjimas yra parodomas nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudose ir finansavimo sumose. 

Kauno apygardos teisme restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas. 

Teisinių ginčų nėra. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto likvidacinė 

vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 

vieno lito verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 

vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 

turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 6 

3. Kitas nematerialusis turtas 6 

4. Prestižas 10 
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Jei patentai, išradimai, licenzijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio 

laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. 

Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto apraše. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, 

jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 0. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.  

 

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

 MATERIALUSIS TURTAS  

5. Pastatai  

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

90 

5.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

80 

5.3. Tašytų rąstų pastatai 42 

5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 

6. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

6.1. Infrastruktūros statiniai  

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 

6.1.2. Metaliniai 32 

6.1.3. Mediniai 18 

6.2. Kiti  statiniai 18 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  

7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 19 

8. Mašinos ir įrenginiai  

8.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 15 

8.2. Medicinos įranga 8 

8.3. Apsaugos įranga 7 
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8.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai 5 

8.5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

5 

8.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 7 

9. Transporto priemonės  

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 5 

9.2. Specialūs automobiliai 5 

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 5 

9.4. Kitos transporto priemonės 9 

10. Baldai ir biuro įranga  

10.1. Baldai 7 

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

10.4. Kita biuro įranga 5 

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

11.1. Scenos meno priemonės 8 

11.2. Muzikos instrumentai 25 

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2 

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

 

Atsargos 

 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine 

išraiška.  

 

Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 

pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
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Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – tai Įstaigos iš valstybės biudžeto gauti arba gautini pinigai ar kitas 

turtas, skirti Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei 

vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti  

 finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu atidėjinių neturėjo. 

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Įstaigos apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos 

kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 
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Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su 

turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. Įstaiga nuvertėjusio turto per 

ataskaitinį laikotarpį neturėjo. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

  Nekoreguojami įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame 

rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos 

nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus.  

 Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.  

 Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. 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. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

 Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 
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buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. 

  Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame 

rašte. 

 

Apskaitos 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 kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0.5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto 

nenurašė. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pirko ilgalaikį nematerialų turtą „ Programa NOD32 

antivirusinė“ kurio įsigijimo ir pasigaminimo savikaina sudarė 10581,45 Lt.(1 priedas).  

2010 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 75218,34 Lt (programinė įranga). 

 

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio 

materialaus turto nepirko ir nenurašė Tačiau nemokamai gavo iš Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir nacionalinės teismų administracijos, kurio įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 

sudarė 114587.77 Lt. (2 priedas). 

2010 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 534852,65 Lt, iš jų: 

Mašinos ir įrengimai – 4838,19 Lt; 

Transporto priemonės – 108885,00 Lt; 

Baldai ir biuro įranga – 400285,24 Lt; 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 20844,22 Lt. 

  

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį ir pagal atsargų grupes pateikta 3 priede. 

 

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - 1190 Lt. Juos sudaro permoka Sodrai 832 Lt. ir 

permoka Lietuvos paštui 358 Lt.  

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede.  

 

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 5584587 Lt. Informacija apie per vienerius 

metus gautinas sumas pateikta 5 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Lt) 

1. Sukauptiems atostoginiams 555859 

3. Sukauptoms teisėju nedamokoms 4978629 

4. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 6402 

 Pajamų mokesčio įmokos 43493 

5. Gautinos sumos už turto nuomą 204 

 IŠ VISO: 5584587 
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Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 863274 Lt. Informacija apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikta 6 priede.  

 

2010 m. gruodžio 31 d. Įstaigos depozitinėje banko sąskaitoje (LT267300010002227969) 

buvo 863274,48 litai.  

2010 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT877300010002238220) likučio 

nebuvo. 

2010 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko spec. lėšų sąskaitoje (LT47300010002231913) 

likučio nebuvo. 

 

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 8937000 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede.  

Finansavimo sumų likučiai pateikti 8 priede. 

 

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 6402 Lt: už komunalinius patarnavimus 6128 

Lt, už ryšio paslaugas – 274 Lt. 

 

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

 

Eil. 

Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Suma (Lt) 

2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (30.98 %) 1178356 

3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 43439 

4. Mokėtinos nedamokos teisėjams 3800327 

 IŠ VISO 5022122 

 

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos (9 priedas): 

  

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Lt) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 424385 

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 

131474 

 IŠ VISO: 555859 

 

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 863274 Lt. Kitus trumpalaikius 

įsipareigojimus sudaro likutis depozitinėje banko sąskaitoje. 

 

Pastaba Nr. 12 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše 

nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 7938703 Lt darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų:  
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Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Darbo užmokesčio 6061004 

2. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 1877699 

 IŠ VISO: 7938703 

 

Pastaba Nr. 13 Socialinių išmokų darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 

28792Lt. socialinių išmokų sąnaudų. 

 

Pastaba Nr. 14 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Ryšių paslaugų 126000 

2. Komunalinių paslaugų 38396 

 IŠ VISO: 434396 

 

Pastaba Nr. 15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, 

transporto išlaikymo, sunaudotų ir parduotų atsargų, bei kitų pagrindinės veiklos paslaugų sąnaudų 

per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 987805 Lt.. Šias sąnaudas sudaro : 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 555134 

2. Komandiruočių 2560 

3 Kvalifikacijos kėlimo 1190 

4 Transporto 32149 

5 Paprastojo remonto 167036 

 Panaudotų atsargų 150457 

 Kitos( ekspertų išl., spausdiniai) 13588 

 Kitų (vertimų, kelionės išlaidų, kitų pasl.)paslaugų 65691 

 IŠ VISO: 987805 

 

Pastaba Nr. 16 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4157 Lt., jas sudarė už kopijavimo 

paslaugas gautos lėšos 

 

Pastaba Nr. 17 Kitos veiklos pajamas sudarė iš specialiosios programos už turto nuomą 

gautos lėšos 15047 Lt..( 11 priedas) 

 

Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 14843 Lt. 

 

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos rezultatas 204 Lt. Jį sudaro pervestos kitos veiklos pajamos, 

už turto nuoma, į Valstybinę mokesčių inspekciją, tačiau nepanaudotos Įstaigos veikloje. 

 

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos pinigų srautai iš kitų šaltinių 1311634 Lt., t.y. pinigai 

gauti iš privatizavimo fondo neišmokėtos teisėjų darbo užmokesčio dalies išmokėjimui ( priedas 

15). 
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PRIDEDAMA.  

 

1. priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai; 

2. priedas Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai; 

3. priedas Atsargų vertės pasikeitimas,1 lapai; 

4. priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas; 

5. priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas; 

6. priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas; 

7. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas; 

8. priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas; 

9. priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas; 

10. priedas 2010 m. Informacija  pagal veiklos segmentus, 1 lapas; 

11. priedas Kitos pajamos, 1lapas; 

12. priedas Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai; 

13. priedas Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas; 

14 . priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas; 

15. priedas Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai. 

 

 

 

Teismo kancleris                                                                                            Vilius Masiulius 

 

     

Teismo finansininkė                                                                               Aldona Laukienė 
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6{,jo vSAIAS.-Iinansiniq lraskaitq aiikinarasis ruSlN"

6 priedd

(IDfornacijos api. iSaDkstinius ipDokajimus pateikino ;emesn iojo iraDk:teniojo lygiq fiDansiDiq ataskait'l
aiskiDanajane raite forma)

INFORMACIJA APIE ISANKSTINII]S APMOKiJIMUS

Eit.
Nr-

Straipsrio pavadininas

l 2 4

1 li,nkstiniu aomokaiimu isisiiino sivikaina 119{

Ll ISankslinlai arrmokciimaj iiekeiams 158

t.2. Ilanksiiniai apmokeiimai viesoio sckioriaus subjekrms pavedimams qkdyli

1.3. lSankstiniai mokesliq nokdlimai 83:

1.4. lSankstiniai mokaiimai Europos Saiungai

1.5. Iianksriniai aDmokeiimai darbuoloiams

1.6. Kiii iidkrin;ai aDmokeiimai

1.1.
Aieinaniiq laikotarpiq sqnaudos ne vieioio sekLoiiaus subjckiq Paledinams
!lkdlti

1.8. Kitos aieinanaiq laikoiarpiq s4naudos

2. ItrnksfiDiu iDnokAiinu !uvertCiimas

3. Isarkstiniq apnok6jimq balansinc vertc (r-2) 119n



l7_oio VSAFAS ..Findsinis lund n finmsiniai isifrei!
7 pneds

(Infornacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikino ienesniojo ir atrkitesniojo lvgiq fin'nsitriq atisknitq

aiskinanaj.ne raite forma)

INFORMACIJA APIE PERVIf,NUS MI]TUS GAL]TINAS SUM'\S

Dil. Nr. Straipsnio p,vadirid.s

Paskntina ataskdtinio l, jkoiarpio dieng
Paskutind pr{ajusio tt,skaitinio

liikolrrni0 diena

I I 8

I Per ynn s mdnsgautinqsun{ isigiiino
s{vikrins. i! viso (l,l+1 ,2+r i+1.4+1.s+1 6)

1l Culinos ldosavimo smos 49895

12 cautnri nokqsdiai r so.ialines idokos

12t
t 72 cautinos socialines inokos

tl caltinos suros ut turto naudojin4 pEduotd
201

rll Gdlinos sunos ui tuilo naudoiini4

r32 C.utinos sunos ui Drduolls Prekes

ltl ri,Dlinos sunos u sut€iktd !6laugd
t.3 4 Gautinos sunos u7 Ddduota ilealaiki tun4

t4 ddiirmms uz tontist<uoq Nn+ toudos ir

I5 snr ' mi.s ! adiinos sunos 551.t481

t52

2.
Pcr vienns metus gautinq sum{ nurertojinas
a(Aslaitinio Irikohrpio prbaigoje

Fii-rmtus gautinq sunq lltanslnt
rertd (1-2i

5584581



I 7-oj o VSA FA S ..Finansinh turtas n finans iniai isilarcigoj imai '
8 priedas

(Itrformaciios apie pinigus ir pinigq ekvivalentus patcikimo iemesniojo lygio finatrsiniq ataskaitq

aiikinamajame raite forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Eir.
Nr.

StraiDsnio pavadinimas

P|skutine at{skaitinio
laikotrruio dieni

Paskutina pradjusio
atiskaitinio l.ikotarpio diena

biudzero ii v;so
bnrd;eto

l 2 3 5 6

I
Pinigai i! vrlstybes biud;eto (iskaitaot Europo!

S{jungos fi Dansine parand
fl.1+1.2+1.3+1.{-1.5)

1.1 Pinisai banku saskailose

12
1.3.
I 4. Pini',i iizldvtose saskaitose

1.5. Piniau isaldvtose saskaitose nuveneiimas

Piniqai iS savivaldybas biudteto
(2.1+2.2+2.3+2,4 2-5\

2.1 Pinioai bnku saskaitose

2.2.

2.3.
2.4. Pinieai iSaldtose sqskaitose

2.5. Pinisu ;Saldvtose saskaitose nuvetteiimas

3.
Pinisai ir pinisq ekvivalcntai iS kitq i'ltiniu
(3. I +J.2+3.3+3.,1 3.5+3.6+3,7)

3.1 PiniPai hnku saskaitose 863271 65909(

3.2.

3.3.
14. Pini'ai iiald\tose saskaitose

3.5. Pinisu ;Saldtose saskaitose nulerteiimas

:t.6. Indeliai. kuriu teminas nevirSiia trij{ meneflq

3.7. Kiii oin;su ekvivalentai
li vho Dinisu ir Dinis! ekvivalentq (l+2+3) 863?71 65909(

5. tS iu istekliu fondu l65os



ge:i-9

ei:+
iaE

l=
9E

E
E

:

; 
ii,

-P
aa

tE
 E

 9 -

,: E
.".!

.! 
_1 E

 ;n:j

:.. 
E

 +
E

E

E
 

..

iF

a.ii. 
!

g<?a,

e;



:.:.e.:.
q=

;E
a

i!E
;a

';l:l

e:" 
2

f!Ez*

iise=
; a --=

 -s
,r13F

=
E

=
:;i

3=
; 

E
!

e E
 !: 

!

E

EE
i

eEEg

eIE5

6E.EE

5E

2EE€v2

E

:l:i
.i1

- l.j



+

93

'iq4

E
-3i

.9i

+I

!l,d 
I

€:- 
|

E
'- 

l

ir; L 
I

v_ E
i

.'- 
S

6.9:
I3!b

Ec, z,

i>E
_9

'; .v

6,^

3--
! 

d;
'; 

!-

_,!!|

.I 
.! 

I

'=
d€ 

I

! 
*F

 
I

e 6.. 
I

a9 a 
I

Ic:, 
I

dzE

2A
=

 C
 Z

E
-K

E
lc,.E

'-i
lar E

 =
Ir! E

 ."- 5
lg E

- P
 a

laz

<
!

+
; 

i
'-- =

 z
'.=

 =
 

a
!!r 

!

-.] 
<

3; 
?

'E
=

 
z



'a -9

E

.a .E

F
.r 3 r: 

g

E
'E

 E
;

s r;5

f 
4.9 

0 6 
E

e n "i

a

t.:t-

dlEld

IT

.tli?t 
; i

at;t-I

e l.9
E

ll
9t.
E

t..
,"1.!-

+
ll

l;l!
I ."t!

lu li

-lE
'9t+

E
IE

113

>
lc

t4

Z
l-- .

A
z

-l 
i

.t 
. t.r td t;

^li l;l; 
l.; :lrl;l:l:l .

-!t 
.=

lj:z
;.9v)
=

t
E

;Z

" 
"^ 'E

-^,i 
E

 <

ig 
c

';F
 

a

6'tz49



zi!

EE1a2z2r

i>ai

on

z



l0-ojo VSAFAS ,'Kilos Pajamos"
2 Priedas

(lnformacijos apie pagrindinCs veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo

iemesniojo iraukltesniojo lygiq finansiniq ataskaitq ai5kinamajame raite formos pavyzdys)

KITOS PA.IAMOS*

* Reiksningos sumos tuributi paaiskintos

** Nurodo;a. kokios tai paslaugos, ir jei suma reiksninga'ii deializuo.iama

Eit.
Nr-

Straipsnio pavadininas
Ataskaitinis
laikotarpis

Pracj€s ataskaitinis
laikotarPis

) 3 4

Pagrinditrcs veiklos kitos pajamos 4151

t.l Paiamos i5 rinkliavu

t2. Paiamos i( adminisrraciniqbaudq

1.3. Paianos i( dividendq

1.4. Paiamos i5 alsa.rsu Dardavimo

t5. Ilsalaikio matedalioio ir biologinio turto!4{Eyi!19-p9l!3!

l6 Sutejktu Daslauau Daiamos**nuoma

1.1. Kitos koDiiavimoPaslaugos
4157

2 Kitos vciklos paiamos 15047

2.1

22 llsalaikio naterialioio ir bjologinio tu'to pardavimo pelnas

1504?

2.4. Suteildu Daslauqu. isskvrus nuomto pajanosl

2.5. Kitos



2-ajovs'^l AS FiDdsncs biklcs alastiLa'

2 Pn'das

(i,cmesniojo lygiovi.rojo scktoriaus subjckt{, iiskvrus noksii{ fondtrs iriit'kliq n'ndu\finsnsin's bnLI'r 'r'\kaitN forma)

hcl \u Al\{ AllDo\ lll'\4AS
.\,ridio'-l'ror dur -D c^ro rbc r'ecolr' ell' 4_ ' ok nfL\pd\'dr 'r'L

' 29{jl2a\' \.V..\c\'aa ! x\d-n'

(vieiojo sektoidus subjekto. ld.nsusb finosin'sbnklcs alNkaitq(konsniduotqia finesincsbukles alNkailqJ- kodds adresd

FINANSINES BUl<I,dS dI'ASKAI'IA

PAGAL2010 \t.GRtroDzloll-DDtroNmNIs

2011-0r'll_- Nr'

PdtLtkn" \o1tntu n tl,'luna\ lttah

StraiPsniai

TLGALAIKIS TTJRTAS
\---.rl r,'n'.

K rr n.mdl(r"ru' r 'rl-b

uil- Nr,

1

,,,.2t513151 2?94311

940t
'71aI

I.l -)7i0
t.2
t3
I..1 .,.2750314t )194036t
]I,

ln ,arru .. ro' i'lir u.r '!

Ill 2678492t 2?]]5541
II.2
it:l
IIi 1575( 2016.1

Il.5
lldn'nonoolIeT.n..

l52t 1162t
6

ll7
B, dxi I r'u'" i, P,

b48871 680111,

5067:
lt.9

. hi' .'in\2 'ii2-[.l d hor(lirrar
r, , rL n'-.i . -tu
( ,i. ,. i rl,. nrnds

II l0
lI
lv.

d4947tl 'l'7 73963

C. '-. .41e1 j!
Ll 51

t.1 Medzragos.Tauavosrr

N eba$a gamrm proou!llLl!!!95::-:r::li--4
1.4 f 

"FIl'1" 
p"'"ll', 

": li.,'.!iii iiiii'li:':l' : ;i);: ;; ;i; fi
I.5 4
]I 554517' 7ll434C
Ilt 0

ll (iauLl molresdal r $crarrr
Caurnros nnmsavinro sunos

r5200/
L2 201

5534488 6961502
ll1 \ t rrr^ !ru'r 'n r"a.\ 35t
t5

IV.

ri \ l\(r lL !TO

6 861214 6r9096

'2396262 15t1707!

21514't6l 1194432\
D- 2751,116( 2794.132(

II,
III
IV, Mitqtaltinirl 644165i 1111921

(
L
II

Ilsalaikili dtidaiiniai1.2



Eit. Nr. Strsipsniai N..

1.3 Kii ilpal,lki.i isinarcigoiimai
]I 'liunnalaikiai isiDdciaoiimai ..,a77,921

Il.l I lpal'iktu arideiiniu einsruiu nrelu ddlis ir aunDalaikiai atidaiiniai
2 Ilealaikiu isiDmiroiimu einmuiu nelu dalis

3 Tn,mDalaikiai fi ndsn'iai isibdioolinai
os. dotaciios ir findsavimo sunos

,5

5.1 Gntinlin.i nn.nc,vnno sunos

n.5.2 Kitos mok€linos sunos biudzctui
II,6 Mokalinos socialines ismokos

( ntinlini nokesiiai. imokos ir iuDemokos
ll8 f ielaiamc nokdinos sumos 8 r99;

su ddbo sdtvkiais susiie isiDdeisoiimai 9 42611t5l

II.I() s l(',,nl.s mokdrinos smo\ t0 ll098l( t1a2a1:

It ll Kili tumDalaikiai isiD eisoiimai ll 86t271

GRYNASIS TTJI{LAS

It. 0

II.I Tikosios venes rez€rvN

II.2
III Nuosawbis nretodo ilaka
lv. tukaDnias oen_nsis d deficild . 83:

M Fnrsm"n' nenr nenlrih ar deficiras

A ni.sresniu melu rn irSis d dcficibs
(;. MAZT]NIOS DAI,IS

rs vISo FIN NS VTMO SlrMrt. [SII'ARE]COIIMU. GRYNOJO IURTO IR
3396?621 35',117079

,/z:
(Lehcs aklais ipdcieoto pNnaiFi dsmens pdeigqpavadjniDd) (pdai6) (vddas ir pavdde)

/ rr ',.iraiier,.-r

A 
\l.ln'ri..tair\ien.-



I njo VSAFAS , Veiklos rczuiblq atakrir

(ij.mesniojo lygio vielojo sekiori!us subjekt't, ilskv.us m0kesii{ tondrs iriit.kliq roddus

(Fkniiant sorirlinCs apsaugos f0ndus), veiklos rdultrttt rt!slaitds fornn)

KAIJNO APYCARDOS lIISMAS
(vieSoto sekbn.6 sublekto rba viclo.lo skbnaus sulilekru grupes pavadiiNasl

291172120 AMiclcviriau g 13(ani6
(lfsoro sekioria$ sutrieldo. p cnsusio veiklos rzullarq iAkarq
d r onsohduorara vciklos Ezulhrq arakrh" kDdd, .d rcsN)

VETXTOS REZUL l^ru ATASK^T I A

PACAL20IO M CRUODZIO TI
u0ll-01'l? Nr

(daia) 
titklh.furrrl t l*n,t\. Ltu^

Msruhs

(lehas sLtis iparersoto p inlyri 6ntns piE'g'l
Pavrdininias)

.4
,r"*

P,T (:RINDIN9S VEIKI-OS IAJAMOS l0 {t

I'INANS VIMO PAJAMOS t 85539
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