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I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno apygardos teismas yra valstybinė biudžetinė įstaiga, kurios duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293372420, adresu A, Mickevičiaus 18, Kaunas. Teismas 

kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi, taip pat nėra svarbių sąlygų bei aplinkybių, kurios 

galėtų paveikti tolesnę teismo veiklą. 

 Kauno apygardos teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, kurio pagrindinė funkcija - 

teisingumo vykdymas. Teismas veiklą vykdo pagal programą „Teisingumo vykdymas“. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 164 darbuotojai. 

 . 

II. PASTABOS 

  

 Kauno apygardos teismo apskaitos politika patvirtinta 2012 m. sausio mėn. 24 d. teismo 

pirmininko įsakymu Nr. V1-23. 

 Taikant VSAFAS nusidėvėjimas yra parodomas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudose ir 

finansavimo sumose. 

 Kauno apygardos teisme restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2013 metų sausio 1 dienos 

iki 2013 metų birželio 30 dienos neturėjome. 

 Teisinių ginčų nėra. 

 Per 2013 metų antrą ketvirtį reikšmingų įvykių neįvyko. 

 Kauno apygardos teismo finansinės ataskaitos teikiamos vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais. 

  

  Finansinės būklės ataskaitoje (2-ojo VSAFAS 2 priedas) paskutinei ataskaitinio 

laikotarpio dienai pateikiami duomenys: 

 Pastaba Nr. 1 Ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė – 650 Lt.; 

 Pastaba Nr. 2 Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė – 26.533.763 Lt; 

 Pastaba Nr. 3 Nenurašytų medžiagų likutis - 393 Lt.; 

 Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – 865 Lt.; 

Pastaba Nr.5 Gautinos finansavimo sumos: atostogų rezervas su Sodros įmokomis ir kitos 

sukauptos sumos – 1.127.908 Lt. 

 Pastaba Nr. 6 Sumą 5.722.633 Lt. sudaro depozitinės sumos už ekspertizes; 

 Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ir iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų balansinė vertė – 26.649.254Lt. 

Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius pagal ataskaitinį laikotarpį.“ 

 Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinų sumų balansinė vertė- 127.304 Lt. 
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 Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų vertė – 26.529 Lt. Ją sudaro 

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos socialinio draudimo įmokos bei mokėtinas darbo 

užmokestis. 

 Pastaba Nr.10 Sukauptos mokėtinos sumos – 850.511 Lt. Jas sudaro darbuotojų atostogų 

rezervas su Sodros įmokomis. 

 Pastaba Nr.11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 5.722.633 Lt. Ją sudaro depozitinės 

sumos. 

 Veiklos rezultatų ataskaitoje ( 3-iojo VSAFAS 1 priedas) parodoma: 

 Pastaba Nr. 12 Pagrindines veiklos pajamų vertė – 5.213.226 Lt; tame skaičiuje 5.398 Lt 

kitos veiklos pajamos už kopijavimo paslaugas (pastaba Nr. 13). Pagrindines veiklos pajamas 

sudaro finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

institucijų lėšų ir iš kitų finansavimo šaltinių. 

 Pastaba  Nr. 14 Pagrindinės veiklos sąnaudų balansinė vertė – 5.210.205 Lt. 

 Pastaba Nr. 15 Kitos veiklos pajamos (už turto nuomą) 7523 Lt. 

 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį 

nebuvo. 

 

 
 

Teismo kancleris                                     Mindaugas Raila 

 

 

Teismo finansininkė                                                                                 Aldona Laukienė 
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