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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 2011 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 – 154. Įstaigos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 158 etatai.  

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2011 ir 2012 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 



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. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas apskaitomas 

vieningoje nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos Respublikos teismų BAFVS programa. 

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 

 



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 



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.  



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. 

 



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 



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 nurašė8250,00Lt 

nematerialaus turto. . Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pirko ilgalaikį nematerialų turtą  kurio 

įsigijimo ir pasigaminimo savikaina sudarė 300 Lt.(1 priedas).  

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 71683 Lt (programinė įranga). 

 

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

ilgalaikio materialaus turto už 85606,00 Lt. ir nemokamai gavo iš nacionalinės teismų 

administracijos,ilgalaikio materialaus turto kurio įsigijimo ir pasigaminimo savikaina sudarė 

73411,00 Lt. (2 priedas). 

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 642970 Lt, iš jų: 

Mašinos ir įrengimai – 4838 Lt; 

Transporto priemonės – 108885 Lt; 

Baldai ir biuro įranga – 508403 Lt; 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 20844 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 - 5138 Lt. Juos sudaro permoka Sodrai 1847 Lt. 

ir permoka AB Lesto 3291 Lt.  

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede.  

 

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 5598337 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 ir teisėjų nedamokoms 4255761 

2. Sukauptoms  sodros įmokoms nuo atostogų rezervo ir 

nedamokų 

1319395 

3. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 19138 

   

4. Gautinos sumos už turto nuomą 4043 

 IŠ VISO: 5598337 



 

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1000546 Lt. Informacija apie pinigus ir 

pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede.  

 

2011 m. gruodžio 31 d. Įstaigos depozitinėje banko sąskaitoje (LT267300010002227969) 

buvo 1000546,09 litai.  

2011 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT877300010002238220) likučio 

nebuvo. 

2011 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko spec. lėšų sąskaitoje (LT47300010002231913) 

likučio nebuvo. 

 

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos9180476 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 19138 Lt: už komunalinius patarnavimus 

15371 Lt, už ryšio paslaugas – 2812 Lt.,transporto -955 Lt.išlaidos 

 

Pastaba Nr. 9.-10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

 

Eil. 

Nr. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai Suma (Lt) 

2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (30.98 %) 1319395 

3. Sukauptas atostogų rezervas 458851 

4. Mokėtinos nedamokos teisėjams 3796910 

 IŠ VISO 5575156 

 

 

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1000546 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 8268930 Lt darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų:  

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Darbo užmokesčio 6306002 

2. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 1962928 

 IŠ VISO: 8268930 

 



Pastaba Nr. 13 Socialinių išmokų darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 

56949Lt. 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 136493 

2. Komunalinių paslaugų 324154 

 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 450748 

2. Komandiruočių - 

3 Kvalifikacijos kėlimo 2268 

4 Transporto 29563 

5 Paprastojo remonto 126713 

 Panaudotų atsargų 118989 

 Kitos()(vertimų, kelionės išlaidų, kitų pasl.)paslaugų 92061 

   

 IŠ VISO: 820342 

 

Pastaba Nr. 16 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6626 Lt., jas sudarė už kopijavimo 

paslaugas gautos lėšos 

 

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

gautos lėšos 9472 Lt..( 11 priedas) 

 

Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 12259 Lt. 

 

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos rezultatas -2787 Lt. Jį sudaro nepervestos kitos veiklos 

pajamos, už turto nuoma, . 

 

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos pinigų srautai iš kitų šaltinių 4476 Lt., t.y. pinigai 

gauti iš teisingumo ministerijos neišmokėtos teisėjų darbo užmokesčio dalies išmokėjimui ( priedas 

15). 

 

 

PRIDEDAMA.  

 

1. priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapas; 

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 2011 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; 

 

 

 

L. e.teismo kanclerio pareigas                                                                 Mindaugas Raila 

 

     

Teismo finansininkė                                                                               Aldona Laukienė 



 

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 27136114 27513151

I. Nematerialusis turtas 1 6166 9406

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 6166 9406

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

II. Ilgalaikis materialusis turtas 2 27129948 27503745

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 26537291 26784926

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 43650 15750

II.6 Transporto priemonės 1959 3526

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 546715 648871

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 333 50672

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 6604495 6449470

I. Atsargos 3 474 419

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 474 419

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai 4 5138 1190

III. Per vienus metus gautinos sumos 5598337 5584587

III.1 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 III.2 Gautinos finansavimo sumos 49895

III.3 4043 204

III.4 Sukauptos gautinos sumos 5 5594294 5534488

III.5 Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 1000546 863274

IŠ VISO TURTO: 33740609 33962621

D. FINANSAVIMO SUMOS 7 27141726 27514760

I. Iš valstybės biudžeto 27141726 27514760

II. Iš savivaldybės biudžeto

III.

IV. Iš kitų šaltinių

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 6594840 6447657

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2011_____M.GRUODŽIO_31_____D. DUOMENIS

________2012-01-30_____________Nr. _____

(data)

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

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

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

                                              KAUNO APYGARDOS TEISMAS____________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Straipsniai

293372420 A. Mickevičiaus g. 18 Kaunas

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Straipsniai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6594840 6447657

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0 0

II.5.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.5.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.6 Mokėtinos socialinės išmokos

II.7 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.8 Tiekėjams mokėtinos sumos 8 19138 6402

II.9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 9 4255761 4268151

II.10 Sukauptos mokėtinos sumos 10 1319395 1309830

II. 11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 11 1000546 863274

F. GRYNASIS TURTAS 4043 204

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai 0 0

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 4043 204

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 3839 204

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 204

G. MAŽUMOS DALIS

33740609 33962621

______

(parašas)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

L.e.teismo kanclerio pareigas                                       Mindaugas Raila



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. 9613494 9389696

I. 9606868 9385539

I.1. 9606868 9385539

I.2.

I.3.

I.4.

II.

III. 16 6626 4157

III.1. 6626 4157

III.2.

B. 9606868 9389696

I. 12 8268930 7967495

II 15 450748 555134

III. 14 460647 434396

IV. 2560

V. 15 29563 32149

VI. 15 2268 1190

VII. 15 126713 167036

VIII.

IX. 15 118989 150457

X. 13 56949

XI.

XII.

XIII. 15 92061 79279

XIV.

C.

D. 19 -2787 204

I. 17 9472 15047

II.

III. 18 12259 14843

E.

F.

G.

H. 3839 204

I.

J. 3839 204

I.

II.

(parašas)
(vardas ir 

pavardė)

KITŲ PASLAUGŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

NUOMOS

FINANSAVIMO

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGAL 2011 gruodžio  31_______D. DUOMENIS

_______2012-02-20__________________Nr._____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Eil. Nr.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

___KAUNO  APYGARDOS  TEISMAS________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

293372420    A.Mickevičiaus g. 18 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų 

pavadinimas)

L. e.teismo kanclerio pareigas

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Mindaugas Raila

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 137272 0 137272 204178 204 204382

I. Įplaukos 5823986 4256415 10080401 6898828 4095428 10994256

I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: 4943334 4256415 9199749 6164206 4084428 10248634

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 4938858 4256415 9195273 4852572 4084428 8937000

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0 0

I.1.3 0 0

I.1.4 Iš kitų šaltinių 20 4476 4476 1311634 1311634

I.2. Iš mokesčių 0 0

1.3. Iš socialinių įmokų 0 0

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 18249 18249 19204 19204

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 0 8000 11000 19000

I.6. Gautos palūkanos 0 0

I.7. Kitos įplaukos 862403 862403 707418 707418

II. Pervestos lėšos -18249 0 -18249 19204 0 19204

II.1 Į valstybės biudžetą -18249 -18249 19204 19204

II.2 Į savivaldybių biudžetus 0 0

II.3. 0 0

II.4 Į kitus išteklių fondus 0 0

II.5 0 0

II.6 Kitiems subjektams 0 0

III. Išmokos 5668465 4256415 9924880 6675446 4095224 10770670

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 4831550 3486526 8318076 6081245 3294789 9376034

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 443000 443000 3828 415396 419224

III.3 Komandiruočių 0 2300 300 2600

III.4 Transporto 22402 6598 29000 20822 11178 32000

III.5 Kvalifikacijos kėlimo 32 2268 2300 10 1190 1200

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 156443 156443 31288 210013 241301

III.7 Atsargų įsigijimo 1313 126008 127321 6600 150700 157300

III.8 Socialinių išmokų 57000 57000 28000 28000

III.9 Nuomos 0 0

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 31037 23198 54235 1942 11658 13600

III.11 Sumokėtos palūkanos 0 0

III.12 Kitos išmokos 725131 12374 737505 499411 499411

B. 0 0 -10581 -10581

I. 0 -10581 -10581

II.

III.

III.1

III.2

III.3 Investicijos į kitą finansinį turtą

______2012-03-09_______________Nr. _____

Asignavimų valdytojų programų 

vykdytojams

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Pastabos 

Nr. 

_____KAUNO APYGARDOS TEISMAS________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________A. Mickevičiaus 18 Kaunas 293372420

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 GRUODŽIO_____M._31_____D. DUOMENIS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto perleidimas

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

Investicijos į kontroliuojamus ir 

asocijuotuosius subjektus

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 

popierius

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto įsigijimas

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

2

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai



Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Pastabos 

Nr. 

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

2

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:

IV.1

IV.2

IV.3

V.

VI.

VII.

VIII.

C.

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

IV. 10581 10581

IV.1 Iš valstybės biudžeto 10581 10581

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V.

VI. Gauti dividendai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

137272 0 137272 204178 204 204382

863274 863274 659096 826 659922

1000546 0 1000546 863274 1030 864304

_______________________________________________                           _________________

 (parašas) (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) 

sumažėjimas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų

Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) 

sumažėjimas

Investicijos į kitą finansinį turtą

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

(vardas ir pavardė)

Ilgalaikių terminuotųjų indėlių 

(padidėjimas) sumažėjimas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas

Investicijos į kontroliuojamus ir 

asocijuotuosius subjektus

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 

popierius
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