
KAUNO APYGARDOS TEISMAS

293372420, A. Mickevičiaus g. 18, LT-44312 Kaunas

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

Parengimo data: 2023 m. kovo 15 d.



KAUNO APYGARDOS TEISMAS

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

2023-03-15 Nr. 1F-16

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio

I. BENDROJI DALIS

Kauno apygardos teismas (toliau - Teismas) 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.
Teismas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias 

sąskaitas AB „Swedbank“ banke.
Kauno apygardos teismas yra bendrosios kompetencijos apygardos teismas, kurio 

pagrindinė funkcija - teisingumo vykdymas. Teismas veiklą vykdo pagal programą „Teisingumo 
vykdymas“.

Teismas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius.

Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2022 biudžetinius metus, pagal gruodžio 31 
dienos duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 
piniginiais vienetais - eurais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių teismas
neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 181 darbuotojų, apskaičiuotas 
remiantis 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 134 
patvirtintomis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis. 
Teismo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 204 etatai.

Tolesnę teismo veiklą gali paveikti nepakankamas 2022 m. metų finansavimas einamoms 
išlaidoms ir darbo užmokesčiui.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teismo parengtos finansinės ataskaitos teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimais (toliau - VSAFAS).

Teismas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, 
bei taiko 2018-06-04 teismo pirmininko įsakymu Nr.Vl-62 patvirtintą apskaitos politiką.

Apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Ji užtikrina, kad apskaitos 
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 
reikalavimo, teismas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

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

Teismas taiko ilgalaikio turto nusidėvėjimo normas, pagal 2009 birželio 10 d. Vyriausybės 
nutarimo Nr. 564, aktualias redakcijas, patvirtintas 2018 metų birželio 4 dieną teisino pirmininko 
įsakymu Nr. Vl-62.

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 biudžeto ir finansų apskaitos valdymo sistema



(BAFVS).
Kauno apygardos teisme restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.
Teismo 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 euro 
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 2

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

3. Kitas nematerialusis turtas 6

4. Prestižas 10

Jei patentai, išradimai, licencijos 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:

Eik Nr. Turto
nusidėvėjimo
normatyvas

MATERIALUSIS TURTAS

1. Pastatai
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai ir dengimai - gelžbetoniniai ir 
betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 
(perdengimai ir dengimai - gelžbetoniniai) pastatai

115

1.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai 
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

75

1.3. Tašytų rąstų pastatai 42
1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.1. Infrastruktūros statiniai

2.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60
2.1.2. Metaliniai 32
2.1.3. Mediniai 18
2.2. Kiti statiniai 17
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
3.1. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 18
4. Mašinos ir įrenginiai
4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 15
4.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 26
4.3. Medicinos įranga 7
4.4. Apsaugos įranga 6
4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai ->J
4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga
9

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai 13
5. Transporto priemonės



5.1. Lengvieji automobili ai ir jų priekabos 7
5.2. Specialūs automobiliai 5
5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 

puspriekabės
5

5.4. Kitos transporto priemonės 9
6. Baldai ir biuro įranga
6.1. Baldai 7
6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5
6.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5
6.4. Kita biuro įranga 6
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
7.1. Scenos meno priemonės 8
7.2. Muzikos instrumentai 27
7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6

7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2
7.5. 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, 

teismas 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, teisinas įvertinąjį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai teismas 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 teismo iš valstybės biudžeto gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirti 
teismo 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

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 
teismas 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.

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 teismas 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.

Teismo apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos 
kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kartą per mėnesį - paskutinę mėnesio dieną.

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 busimiesiems 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. Teismas nuvertėjusio turto per 
ataskaitinį laikotarpį neturėjo.



Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

J vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
teismo 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

Teismas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia teismo 
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 . Teismo 
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.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtasis įsipareigojimas tai dėl ataskaitinių laikotarpių ūkinių įvykių galintis atsirasti 
įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto 
nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų busimųjų ūkinių įvykių arba dėl buvusiųjų ūkinių įvykių 
atsiradęs dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį 
reikės dengti turtu arba jo suma negali būti palikimai nustatyta. Teismas 2021 m. gruodžio 31 d. 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi.

PASTABOS

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Teismas ilgalaikio nematerialaus turto



nepirko, neatlygintinai turto negavo, neatlygintinai turto neperdavė, turto nenurašė. Likutinė 
nematerialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 EUR.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teismo veikloje 
nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 19 274,67 EUR (programinė įranga).

Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį teismas ilgalaikio 
materialaus turto nenurašė, neatlygintinai gavo ilgalaikio materialaus turto kurio įsigijimo ir 
pasigaminimo savikaina sudarė 17 442,25 EUR, per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio 
materialaus turto už 2 000,00 EUR. Likutinė materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
7 003 813,92 EUR.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo teismo veikloje 
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 474 783,30 EUR, iš jų:

Mašinos ir įrengimai -  28 806,75 EUR;
Transporto priemonės -  20 418,21 EUR;
Baldai ir biuro įranga-423  606,59 EUR;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas -  1 951,75 EUR.

Pastaba Nr. P05, P06, P15 Ilgalaikis finansinis turtas/kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, tai 
ilgalaikiai atidėjimai - išeitinės išmokos, kurias bus privaloma mokėti pagal teisės aktus, 
reglamentuojančius išmokų mokėjimą atleidžiamiems darbuotojams 2024 metais ar vėlesniais 
laikotarpiais, kuriems 2022 m. gruodžio 31 dienai yra sukakęs senatvės pensijos amžius. Ilgalaikių 
atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -30 561,00 EUR.

Trumpalaikiai atidėjimai - išeitinės išmokos, kurias bus privaloma mokėti pagal teisės 
aktus, reglamentuojančius išmokų mokėjimą atleidžiamiems darbuotojams 2023 metais, kuriems 
2022 m. gruodžio 31 dienai yra sukakęs senatvės pensijos amžius. Tokių trumpalaikių atidėjinių vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-2 0  678,00 EUR. (2 VSAFAS; 18 VSAFAS 3 priedas).

Pastaba Nr. P08 Atsargos. Atsargų per 2022 metus įsigyta už 27 506,80 EUR, nemokamai 
gauta už 7 796,09 EUR. Sunaudota veikloje atsargų už 35 122,38 EUR. Likutinė atsargų vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 232,59 EUR. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 
ataskaitinį laikotarpį ir pagal atsargų grupes pateikta 8-ajame VSAFAS.

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai -  456,53 EUR, šią suma sudaro ateinančių 
laikotarpių sąnaudos: 411,85 EUR automobilių draudimo, 44,68 EUR prenumeratos. Informacija apie 
išankstinius apmokėjimus pateikta 6 VSAFAS 6 priede.

Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos sudaro 826 135,76 EUR. Informacija apie 
sukauptas gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS 7 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 
sudaro:

Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė
ataskaitinio laikotarpio 

diena (EUR)
1. Darbo užmokesčiui ir sukauptiems atostoginiams 734 976,63

Sodros įmokoms nuo darbo užmokesčio ir atostogų rezervo
2.

12 721,42

3.
Tiekėjams už suteiktas paslaugas 56 956,34

4.
Darbdavio socialinė parama (ligos išmokos, išeitinės 
išmokos - trumpalaikiai atidėjiniai)

21 426,81

5.
Pajamų įmokų 54,56

VISO EUR: 826 135,76



Pastaba Nr. P ll  Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 570 433,57 EUR. Tai lėšos esančios 
teismo depozitinėje sąskaitoje. Teismo banko biudžetinių lėšų sąskaitoje bei kasoje nebuvo. 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 5 VSAFAS ir 17 VSAFAS 8 priede.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą sudarė 
4 632 369,69 EUR, už neatlygintinai gautą turtą gauta finansavimo sumų 25 238,34 EUR. 
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veikloje buvo 4 745 312,46 EUR. 
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 004 502,88 EUR. Informacija apie 
finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 
VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20 VSAFAS 5 priede.

Pastaba Nr. P17 Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 56 946,50 EUR, iš jų: už ryšio 
paslaugas -  23 234,31 EUR, už transporto išlaidas -  366,10 EUR, už einamojo remonto paslaugas -  
8 252,04 EUR, už komunalinių paslaugų įsigijimą -  21 352,97 EUR, už informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas -  709,06 EUR ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimą -  3 032,02 
EUR.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil.
Nr.

Trumpalaikiai įsipareigojimai: Suma (EUR)

1.
Mokėtinas darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo 
įmokos

224 287,80

2.
Sukauptas atostogų rezervas 524 169,06

VISO EUR: 748 456,86

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -  570 444,71 EUR. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 
sudaro likutis depozitinėje banko sąskaitoje 570 433,57 EUR ir gauti išankstiniai apmokėjimai iš 
Advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ 11,14 EUR.

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43,42 EUR informacija 
pateikta 4 VSAFAS.

Pastaba Nr. P01 Pagrindinės veiklos pajamos 2022 m. gruodžio 31 d. 4 927 175,03 EUR.

Pastaba Nr. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos 2022 m. gruodžio 31 d. 4 927 278,95 EUR, 
pagrindinės veiklos išmokos 4 966 046,84 EUR.

Pastaba Nr. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Teismo etatų sąraše 
nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 4 542 309,59 EUR darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo sąnaudų:



Į

Eil. 
N r. Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Pareiginė alga
Priedai,
priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų
kompensavimas1

Išmokos 
diplomatams ir 
jų šeimų 
nariams2

Kita Pareiginė alga
Priedai,
priemokos,
premijos

Darbuotojo
Išlaidų
kompensavimas1

Išmokos diplomatams 
ir
jų šeimų 
nariams2

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Valstybės politikai ir 
valstybės pareigūnai3

2. Teisėjai 39 1 549576,23 306 830,32 69 498,30 38
1 433 265,49 291 974,29 109 159,63

3. Valstybės
tarnautojai* 98 1 720958,04 263 550,49 19 686,07 99

1 744 153,74 202 829,60 7 285,26

3.1.
einantys
vadovaujamas
pareigas

5 135 778,58 19 902,07 5
127 079,14 18 397,79

3.2. patarėjai 3 87 316,63 10 809,42 3
84 325,90 11513,88 4 305,04

3.3. specialistai 90 1 497 862,83 232 839,00 19 686,07 91
1 532 748,70 172917,93 2 980,22

4.. Kariai

5.
Darbuotojai, dirbantys 
pagal neterm inuotas 
darbo sutartis

44 551 974,79 57 162,30 3 065,05 44

481 064,38 73 762,90 8 440,81

5.1.
einantys
vadovaujamas
Dareigas

2 38 966,77 6 046,22 2
35 674,31 6 691,29

5.2. eiti darbuotojai 42 513 008,02 51 116,08 3 065,05 42
445 390,07 67 071,61 8 440,81

6. Kiti

7. Iš viso: 181 3 822 509,06 627 551,11 92 249,42 181
3 658 483,61 568 566,79 124 885,70

8. Iš jų  socialinio draudimo 
sąnaudos 53 974,76 9 099,59 1 318,50

49 131,31 8 244,22 2 122,00



Socialinių išmokų darbuotojams sąnaudos sudaro 3 285,00 EUR.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir 
ryšio sąnaudas sudaro 145 815,71 EUR:

Eik Nr. Sąnaudos Suma (EUR)
1. Ryšių paslaugų 58 614,94

2. Komunalinių paslaugų 87 200,77

VISO EUR: 145 815,71

Nusidėvėjimo ir amortizacijos, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, transporto išlaikymo 
sunaudotų ir parduotų atsargų, bei kitų pagrindinės veiklos paslaugų sąnaudų per ataskaitinį 
laikotarpio pripažinta 235 868,65 EUR. Šias sąnaudas sudaro:

Eik Nr. Sąnaudos Suma (EUR)
1. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 109 564,15

2. Komandiruočių 954,86

3. Kvalifikacijos kėlimo 978,39

4. T ransporto 5 060,66

5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 54 437,57

6. Sunaudotų atsargų sąnaudos 33 244,28

7. Kitų (vertimų, kelionės išlaidų, kitų pasl.) paslaugų 31 603,71

8. Kitos 25,03

VISO EUR: 235 868,65
Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 662,11 EUR, jas sudarė už

kopijavimo paslaugas uždirbtos pajamos. Pervestinos pagrindinės veiklos kitos (Žyminio mokesčio) 
pajamos 554 159,19 EUR, tai bylose įskaitytas ir grąžintas žyminis mokestis, kurį Teismas apskaito 
nuo 2022 m. sausio 1 d.

PRIDEDAMA.
1. Priedas Nr. 1 Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Priedas Nr. 2 Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Priedas Nr. 3 Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas;
4. Priedas Nr. 4 Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;
5. Priedas Nr. 5 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas;
6. Priedas Nr. 6 Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
7. Priedas Nr. 7 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
8. Priedas Nr. 8 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
9. Priedas Nr. 9 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
10. Priedas Nr. 10 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai;
11. Priedas Nr. 11 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai;
12. Priedas Nr. 12 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;



13.
14.
15.
16.
17.
18.

ataskaitinį
19.
20 . 

21 . 
22. 
23.

Priedas Nr. 13 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
Priedas Nr. 14 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas; 
Priedas Nr. 15 Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiuta, 1 lapas; 
Priedas Nr. 16 Atidėjiniai pagal paskirtį, 1 lapas;
Priedas Nr. 17 Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, 1 lapas;
Priedas Nr. 18 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

laikotarpį“, 2 lapai;
Priedas Nr. 19 Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
Priedas Nr. 20 Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas; 
Priedas Nr. 21 Privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 4 lapai;
Priedas Nr. 22 Paketo kontrolių sąrašas, 2 lapai;
Priedas Nr. 23 Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė, 4 lapai.

Teismo kancleris Mindaugas Raila

Teismo kanclerio tarnybos vyresnioji patarėja Daiva Ražanskienė



Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_______________________ N r.______
(data)

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 7.034.374,92 7.107.023,82
1 Nematerialusis turtas 0,00 0,00
1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
11 Ilgalaikis materialusis turtas P04 7.003.813,92 7.093.935,82
11.1 Žemė
11.2 Pastatai 6.896.889,55 6.968.602,39
II.3 Infrastruktūros statiniai
II.4 Kili statiniai
11.5 Mašinos ir įrenginiai 21.169,50 28.199,02
11.6 Transporto priemonės 16.329,84 20.886,96
11.7 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 69.425,03 76.247,45
II.8 Kultūros ir kilos vertybės
11.9 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas P05 P06 30.561,00 13.088,00
IV Mineraliniai ištekliai
V Kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 1.397.258,45 1.096.908,95
I Atsargos P08 232,59 52,08
1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 232,59 52,08
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00
11 Išankstiniai apmokėjimai P09 456,53 5.692,40
111 Per vienus metus gautinos sumos P10 826.135,76 670.933,13
II1.I Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
111.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III..3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5 Sukauptos gautinos sumos 826.135,76 670.933,13
III.6 Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P ll 570.433,57 420.231,34

IŠ VISO TURTO: 8.431.633,37 8.203.932,77
(tęsinys kitame puslapyje)



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 7.004.502,88 7.099.628,22
I Iš valstybės biudžeto 6.998.060,99 7.085.765,42
11 Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 6.441,89 13.862,80
IV Iš kilų šaltinių
E ĮSIPAREIGOJIMAI 1.427.087,07 1.104.157,21
I Ilgalaikiai įsipareigojimai ~  30.561,00 13.088,00
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjimai PI 5 30.561,00 13.088,00
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
11 Trumpalaikiai įsipareigojimai 1.396.526,07 1.091.069,21
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidčjiniai P15 20.678,00 41.141,00
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus
11.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
11.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
11.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 56.946,50 19.311,86
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 224.287,80 124.895,14
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 524.169,06 485.478,73
11.12 Kili trumpalaikiai įsipareigojimai P17 570.444,71 420.242,48
F GRYNASIS TURTAS P18 43,42 147,34
1 Dalininkų kapitalas
II Rezervai
11.1 Tikrosios vertės rezervas
11.2 Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 43,42 147,34
IV.i Einamųjų metų perviršis ar deficitas -103,92 9,04
IV.2 Ankstesnių melų perviršis ar deficitas 147,34 138,30
c; MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 8.431.633,37 8.203.932,77

____________________________ Teismo kancleris____________________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų 

pavadinimas)
(parašas)

Mindaugas Raila 

(vardas ir pavardė)

Daiva Ražanskienė
Teismo kanclerio 

tarnybos vyresnioji 
pat aiėja

(ataskaita parengusio asmens pareigi] pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno in., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_______________________ N r._______
(data)

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Straipsniai Pastabos Nr, Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
N r. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 4.927.175,03 4.681.706,25
1 FINANSAVIMO PAJAMOS 4.925.512,92 4.679.551,21
I.l Iš valstybės biudžeto 4.918.092,01 4.666.054,10
1.2 IŠ savivaldybių biudžetų
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 7.420,91 13.497,11
1.4 Iš kilų finansavimo šaltinių
11 MOKESČIU IR SOCIALINIU ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.662,11 2.155,04
111.1 Pagrindinės veiklos kilos pajamos P21 555.821,30 2.155,04
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -554.159,19
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -4.927.278,95 -4.681.697,21
1 DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -4.542.309,59 -4.351.936,10
n NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -109.564,15 -107.384,83
III KOMUNALINIŲ PASLAUGU IR RYŠIŲ -145.815,71 -122.859,49
IV KOMANDIRUOČIŲ -954,86 -289,91
V TRANSPORTO -5.060,66 -3.637,35
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -978,39 -724,07
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -54.437,57 -42.584,66
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTU IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -33.244,28 -26.464,25
X SOCIALINIU IŠMOKU -3.285,00
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITU PASLAUGŲ -31.603,71 -25.796,55
XIV KITOS -25,03 -20,00
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -103,92 9,04
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 2.120,00
II PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -2.106.01
m KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -13,99
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIM O IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO |TAKA

G PELNO MOKESTIS

11 GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO |TAKĄ

-103,92 9,04

1 NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
,i GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -103,92 9,04
i TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Teismo kancleris Mindaugas Raila
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

Daiva Ražanskienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Teismo kanclerio 
tarnybos vyresnioji 

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



K auno ap ygardos teism as, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, K auno m ., K auno m . sav.

2022 M . G R U O D Ž IO  31 D. pasibaigusių  m etų  FIN A N SIN IŲ  A TA SK A ITŲ  R IN K IN Y S

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
1D: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

G R Y N O JO  T U R T O  PO K Y Č IŲ  A TA SK A ITA  
PA G A L  2022 M . G R U O D Ž IO  31 D. D U O M EN IS

_________________________ N r ._______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
N r.

S tra ipsn ia i P astabos N r.

T en k a kontro liuo jančiajam  sub jek tu i

Iš  viso M ažum os dalis

D alininkų k ap ita la s T ik rosios vertės 
rezervas

K iti rezervai
N uosavybės m etodo 

įtak a

S u k au p tas  perv iršis  a r  
defic itas prieš 

nuosavybės m etodo 
įtak ą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 138,30 138,30
2 Perimto ilgalaikio turto ¡5 kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kili panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis a r deficitas X X X 9,04 9,04

9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 147,34 147,34

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kili sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis a r deficitas X X X -103.92 -103,92
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 43,42 43,42

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teism o kancleris M indaugas Raila
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Teismo kanclerio
Daiva Ražanskienė tarnybos vyresnioji

patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)



Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(V isos sum os eurais, je i nenurodyta k itaip)

Patvirtinta 
ID: -2)47379286 

D/L: 2023-03-10 13:34:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____________________Nr.______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. N r. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 S 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 150.202,23 0,00 150.202,23 160.984,18 0,00 160.984,18
I įplaukos 3.136.616,78 1.981.320,65 5.117.937,43 3.123.295,12 1.853.298,85 4.976.593,97
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 2.650.790,04 1.979.579,65 4.630.369.69 2.588.824,28 1.851.172,85 4.439.997,13
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 2.650.790,04 1.979.579,65 4.630.369,69 2.588.824,28 1.851.172,85 4.439.997,13
1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
1.1.4 Iš kilu šaltinių
1.2 Iš mokesčių
1.3 Iš socialiniu imokų
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.713,39 0,00 1.713,39 4.743,10 0.00 4.743,10
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 1.741,00 1.741,00 0,00 2.126,00 2.126,00
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 484.113,35 0,00 484.113,35 529.727,74 0,00 529.727,74
II Pervestos lėšos -1.688,36 0,00 -1.688,36 -4.709,11 0,00 -4.709,11
II. I J valstybės biudžetą -1.637,08 0,00 -1.637,08 -4.241,05 0,00 -4.241,05
11.2 J savivaldybių biudžetus
II. 3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4 ) kitus ištekliu fondus
11.5 Viešojo sektoriaus subjektams -46,90 0,00 -46,90
11.6 Kitiems subjektams -4,38 0,00 -4,38 -468,06 0,00 -468,06
III Išmokos P02 -2.984.726,19 -1.981.320,65 -4.966.046,84 -2.957.601,83 -1.853.298,85 -4.810.900,68
III.l Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.643.612,44 -1.763.587,70 -4.407.200,14 -2.586.431,52 -1.643.553,10 -4.229.984,62
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -139,00 -117.271,98 -117.410,98 -158,55 -116.764,00 -116.922,55
III.3 Komandiruočių -954,86 0,00 -954,86 -289,91 0,00 -289,91
III.4 Transporto -86,39 -5.330,42 -5.416,81 -18,59 -3.765,41 -3.784,00
III.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.254,27 -1.254,27 -448,19 -448,19
m . 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -42.237,58 -42.237,58 -40.964,89 -40.964.89
III.7 Atsargų įsigijimo -243,60 -22.283.33 -22.526,93 -323,43 -20.276,48 -20.599,91
III.8 Socialinių išmokų -2.514,85 -796,61 -3.311,46
111.9 Nuomos
111.10 Kilu paslaugų įsigijimo -3.402,93 -28.558,76 -31.961,69 -1.780,83 -27.526,78 -29.307,61
III. 11 Sumokėtos palūkanos
111.12 Kitos išmokos -333.772,12 0,00 -333.772,12 -368.599,00 0,00 -368.599,00

(tęsinys kitame puslapyje)



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teisinas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -2 .0 0 0 ,0 0 -2 .0 0 0 ,0 0 -3 6 .0 0 0 ,0 0 -4 .9 3 8 ,0 0 -1 0 .9 3 8 ,0 0

I Ilgalaikio tuno (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -2.000,00 -2.000.00 -36.000,00 -4.938,00 -40.938.00
n Ilgalaikio tuno (išskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas
m Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
r v Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
v Terminuotuju indėliu (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigu srautai_____
c FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 2 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0 3 6 .0 0 0 ,0 0 4 .9 3 8 ,0 0 4 0 .9 3 8 ,0 0

i įplaukos iš gautu paskolų
n Gautu paskolų gražinimas
m Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimu apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 2.000,00 2.000.00 36.000.00 4.938,00 40.938.00
IV. 1 Iš valstybės biudžeto 2.000,00 2.000.00 36.000,00 4.938.00 40.938.00
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto
IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų
IV .4 Iš kitu šaltiniu

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
v n Kiti finansinės veiklos pinigu srautai

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigu ir pinigu ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas) 1 5 0 .2 0 2 ,2 3 0,00 1 5 0 .2 0 2 ,2 3 1 6 0 .984 ,18 0,00 16 0 .9 8 4 ,1 8

II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 2 0 .2 3 1 ,3 4 4 2 0 .2 3 1 ,3 4 2 5 9 .2 4 7 ,1 6 2 5 9 .2 4 7 ,1 6

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5 7 0 .4 3 3 ,5 7 5 7 0 .4 3 3 ,5 7 4 2 0 .2 3 1 ,3 4 4 2 0 .2 3 1 ,3 4

_________________________Teismo kancleris________________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Mindaugas Raila
(parašas) (vardas ir pavardė)

Daiva Ražanskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Teismo kanclerio 
tarnybos vyresnioji

___________________ _________ p a ta rė ja______
(parašas) (vardas ir pavardė)



Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147379286 

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKI FINANSINI TURTĄ

Eil.
Nr.

Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1 Investicijos i kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3 Investicijos į kitus subjektus
2 Investicijos j ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3 Po vienų metų gautinos sumos 30.561,00 13.088,00
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7 Iš viso 30.561,00 13.088,00
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P9 Išankstiniai apmokčjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 456,53 5.692,40
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5.199,24
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 456,53 493,16
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 456,53 5.692,40



Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUOD ŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIM AS PER ATASKAITINf LAIKOTARPI*

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir  nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir  biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 52,08 52,08
2 Įsigyta atsargi) per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 27.506,80 7.796.09 35.302,89
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 27.506,80 27.506,80
2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 7.796,09 7.796,09

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-35.122.38 -35.122,38

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -35.122,38 -35.122.38
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-) 7.796.09 -7.796,09 0,00
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

232.59 0,00 232,59

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduoti), perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota
11.2 Perleista (paskirstyta)
11.2 Sunaudota veikloje
11.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

232,59 0,00 232,59

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
LbZ)_____________________________________________

52,08 52,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teisinas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Straipsniai
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 555.821,30 2.155,04
1.1 Pajamos iš rinkliavų 554.159,19

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmoki) į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 1.662,11 2.155,04
1.4 Kitos
2 Pcrvestinos i biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -554.159,19
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.662,11 2.155,04

* 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.



Kauno apygardos teisinas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 i), pasibaigusi!! melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
1D: -2147379286 

D/L: 2023-03-10 13:34:33

P4  j Ilgalaikis m aterialusis turtas įsigijimo 
savikaina

INFORM ACIJA A PIE  ILGALAIKIO M ATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIG IJIM O  SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIM Ą

Eil.
Nr. Straipsniai Pastatai

Infrastruktūros
statiniai Kiti staliniai Mašinos i r  Įrenginiui Transporto

priemonės

Baldai, biuro Įranga 
ir kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
sįgiįimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
aikotarpio pradžioje 8.123.772,78 86.305.10 52.318,21 521.779,30 8.784.175.39

:
sigijimai per ataskaitinį laikotarpį 

(2.1+2.2+2.3+2.4)
1 .0 0 0 .0 0 18.442,25 19.442,25

2.1 pirkto tuno (išskyrus nurodyt;! 2.3 ir 2.4 
papunkčiuose) įsigijimo savikaina

2.000,00 2.000.00

2.2 ncatlyg 1 1  u g uto turto įsigijimo savikaina 1.000,00 16.442,25 17.442.25

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 tuno suma per 
ataskaitinį laikotarpį (3.1 +3.2+3.3)

3.1 parduoto
3.2 perduoto
3.3 nurašyto
4 Pergrupavimai {+/-)
5 Kili pokyčiai

6 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (I+2-3+/-4+/-5)

8.123.772,78 87.305,10 52.318,21 540.221,55 8.803.617,64

6.1

Iš jos:
turto, kuris yni visiškai nudėvėtas, tačiau vis 
dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto 
veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo 
savikaina

7
Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio 
aikotarpio pradžioje -1.155.170.39 -58.106.08 -31.431.25 -445.531.85 X -1.690.239,57

8
Neatlygintinai gauto tuno sukaupta nusidėvėjimo X

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-71.712.84 -8.029,52 -4.557,12 -25.264,67 X -109.564,15

H)
Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma ( H). 1 + 10.2+10.3)

X

10 1 parduoto X
10.2 perduoto X
tO.3 nurašyto X
U Pergrupavimai (+/-) X
12 Kili pokyčiai X

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

-1.226.883.23 -66.135,60 -35.988,37 -470.796,52 X -1.799.803.72

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

15 Neatlygintinai gauto tuno 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 Kili pokyčiai

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje <14+15+16-17-18+/-19 +/-20)

2 :
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 6.896.889.55 21.169,50 16.329,84 69.425.03 7.003.813.92

22.1

Išjos:
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 ver tė

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

X X X X

23
Ilgalaikio materialiojo tuno likutinė vertė 
ataskaitinio !uikoiuq>io pradžioje (1-7-14) 6.968.602,39 28.199.02 20.886.96 76.247,45 7.093.935.82

23.1

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

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

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



2022 M. GRUODŽIO 3 1 1). pasibaigusių m elų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kmmo apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo 
savikaina

Patvirtinta 
1D: -2147379286 

D/L: 2023-03-10 13:34:53

Eil. 
N r. Straipsniui Pastatai

Infrastruktūros
staliniai

Kili statiniui Mašinos i r  ¡renginiui
Transporto
priemonės

Raidai, biuro ¡ranga 
Ir kitas Ilgalaikis 
materialusis turtus

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

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 ¡prastoje veikloje, 
bet yra laikomi vien lik pajamoms iš nuomos 
gauti, likutinė vertė

X X X X

Pustabos:
1. X pažymėli ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai 
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto 
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo 
suma iki perdavimo



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teism as, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EU.
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosios
vertybės

Kitas nematerialusis 
turtas

1 2 3 4 5 6 7

1
jsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

19.274,67

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi
2.1 pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

2.2 neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 
įsigijimo savikaina

2.3 nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 
nuomos (lizingo) sutartis

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto 
suma per ataskaitinį laikotarpį

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) 19.274,67

6.1

Išjos:
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 
amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -19.274,67 X



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosios
vertybės

Kitas nematerialusis 
turtas

1 2 3 4 5 6 7

8
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 
amortizacijos suma

X X

9 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
nematerialiojo turto amortizacijos suma

X X

10.1 parduoto X X
10.2 perduoto X X
10.3 nurašyto X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X
12 Kiti pokyčiai X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -19.274,67 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 
nuvertėjimo suma

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotaipį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

18.1 parduoto
18.2 perduoto



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., K auno m. sav.

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosios
vertybės

Kitas nematerialusis 
turtas

1 2 3 4 5 6 7
18.3 nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Kiti pokyčiai

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

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00

24 Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už 
teisę naudotis programine įranga ir licencijomis

X X X X

25
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos 
nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai

X X X X

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.



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teisinas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš viso
Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai

1 2 8 9 10 11

1
¡sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

19.274,67

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1 pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

2.2 neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 
įsigijimo savikaina

2.3 nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 
nuomos (lizingo) sutartis

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto 
suma per ataskaitinį laikotarpį

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)

19.274,67

6.1

Išjos:
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 
amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X X -19.274,67



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš viso
Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai

1 2 8 9 10 11

8
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 
amortizacijos suma

X X

9 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
nematerialiojo turto amortizacijos suma

X X

10.1 parduoto X X
10.2 perduoto X X
10.3 nurašyto X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X
12 Kiti pokyčiai X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X X -19.274,67

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 
nuvertėjimo suma

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

18.1 parduoto
18.2 perduoto



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš viso
Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai

1 2 8 9 10 11
18.3 nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Kiti pokyčiai

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

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00

24
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už 
teisę naudotis programine įranga ir licencijomis

X X X

25 Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos 
nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai

X X X

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.



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. M ickevičiaus g. 18, Kauno m., K auno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P10 G autinos sumos

INFORM ACIJA A PIE PE R  VIENUS M ETUS GAUTINAS SUMAS

ESI. Nr.
Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio a taskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
T a rp  jų  iš viešojo 

sektoriaus subjektų

T arp  jų  iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
T arp  jų  iš viešojo 

sektoriaus subjektų

T arp  jų  iš 
kontroliuojam ų ir  

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

826.135,76 826.135,76 670.933,13 670.933,13

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos 826.135,76 826.135,76 670.933,13 670.933,13
1.5.1 Iš biudžeto 826.135,76 826.135,76 670.933,13 670.933,13
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 826.135,76 826.135,76 670.933,13 670.933,13



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

PI 1 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORM ACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramų) (1.1 + 1.24-1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sųskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sųskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sųskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1 Pinigai bankų sųskaitose
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sųskaitose
2.5 Pinigų įšaldytose sųskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigų ekvivalentai

3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.I+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 570.433,57 420.231,34

3.1 Pinigai bankų sųskaitose 570.433,57 420.231,34
3.2 Pinigai kasoje
3.3 Pinigai kelyje
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigų įšaldytose sųskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 570.433,57 420.231,34
5 Iš jų  išteklių fondų lėšos



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

Patvirtinta
ID: -2147379286

D/L: 2023-03-10 13:34:53

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 224.287,80 113.159,70 124.895,14 89.025,00
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 56.946,50 19.311,86
4 Sukauptos mokėtinos sumos 524.169,06 485.478,73
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 524.169,06 485.478,73
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 570.444,71 420.242,48
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 11,14 11,14
5.3 Kitos mokėtinos sumos 570.433,57 420.231,34
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 1,375.848,07 113.159,70 1.049.928,21 89.025,00
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P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 1,049,928,21 1.375.848,07
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 1.049.928,21 1.375.848,07



2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., Kauno m. sav.

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTI

Eil.
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, 

išskyrus padidėjimą 
dėl diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

1 2 3 4 5 6
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės Į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę i valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 54.229,00 41.583,54 -44.573,54
12 Iš viso atidėjinių 54.229,00 41.583,54 -44.573,54
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P15 Atidėjimai

Eil.
Nr. Atidėjinių paskirtis Panaikinta atidėjinių 

suma Kiti pokyčiai
Atidėjinių vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 7 8 9
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės i išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę i valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 51.239,00
12 Iš viso atidėjinių 51.239,00
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ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil.
Nr. Atidėjinių panaudojimo laikas (sigijimo savikaina 

(nediskontuota) Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus melus 20.678,00 20.678,00
1.1 Trumpalaikiai alidėjiniai 20.678,00 20.678,00
1.2 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
2 Nuo vienų iki penkerių metų 30.561,00 30.561,00
3 Po penkerių metų
4 Atidėjinių suma, iš viso 51.239,00 51.239,00



2022 M . GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

K auno apygardos teismas, 293372420, A. Mickevičiaus g. 18, Kauno m., K auno m. sav.

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIM O SUM OS PAGAL ŠALTINĮ, TIK SLINĘ PASKIRTĮ IR  JŲ  POKYČIAI PE R  ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.
Finansavimo sumos Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

7.085.765,42 4.632.369,69 25.238,34 -4.745.312,46

i . i Nepiniginiam tu rtu i įsigyti 7.080.073,02 27.189,76 25.238,34 -134.896,66

1.2 Kitom s išla idom s kompensuoti 5.692,40 4.605.179,93 -4.610.415,80

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti
2.2 Kitom s išlaidom s kompensuoti

3

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)

13.862,80 -7.420,91

3.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti 13.862,80 -7.420,91

3.2 Kitom s išlaidom s kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių
4.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti

4.2 Kitom s išla idom s kompensuoti
5 Iš viso finansavimo sumų 7.099.628,22 4.632.369,69 25.238,34 -4.752.733,37

Š io je  sk ilty je  ro d o m a s  f in a n s a v im o  su m ų  p e rg ru p a v im a s ; p ra ė ju s io  a ta sk a itin io  la ik o ta rp io  k la id ų  ta isy m a s ; v a liu to s  k u rso  į ta k a  p in ig ų  lik u č ia m s , su s iju s ie m s  s u  f in a n s a v im o  su m o m is ;  f in a n s a v im o  su m ų  d a lis , p r ip a ž in ta  fo n d o  f in a n sa v im
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dal] 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

6.998.060,99

1.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti 6.997.604,46

1.2 Kitom s išlaidoms kompensuoti 456,53

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiam tu rtu i įs igyti

2.2 Kitom s išlaidom s kompensuoti

3

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)

6.441,89

3.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti 6.441,89

3.2 Kitom s išlaidom s kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių
4.1 Nepiniginiam tu rtu i įsigyti

4.2 Kitom s išlaidom s kompensuoti
5 Iš viso finansavimo sumų 7.004.502,88
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos) Iš viso Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 7.085.765,42 7.085.765,42 6.998.060,99 6.998.060,99

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

3

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)

13.862,80 13.862,80 6.441,89 6.441,89

4 Iš kitų šaltinių
5 Iš viso 7.099.628,22 7.099.628,22 7.004.502,88 7.004.502,88
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P2 Inform acija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORM ACIJA PAGAL V EIKLOS SEGMENTUS

Eil.
Nr.

Finansinių a taskaitų  straipsniai

Segmentai Segmentai
Iš viso

Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

B ūstas i r  komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, k u ltū ra  ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -4.927.27S.95 -4.927.278.95

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.542.309.59 -4.542.309.59

1.2 Nusidėvėjimo ir amonizacijos -109.564.15 -109.564.15

1.3 Komunaliniu paslaugų ir ryšių -145.815.71 -145.815,71

1.4 Komandiruočių -954.86 -954.86

1.5 Traasporto -5.060.66 -5.060.66

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -978.39 -978.39

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -54.437.57 -54.437.57
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -33.244.28 -33.244.28

1.10 Socialinių išmokų -3.285,00 -3.285.00

1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo
1.13 Kitų paslaugų -31.603.7! -31.603,71

1.14 Kitos -25.03 -25.03

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo jlaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -4.966.046.84 -4.966.046,84

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.407.200.14 -4.407.200.14

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -117.410.98 -117.410.98
3.1.3 Komandiruočių -954.86 -954.86
3.1.4 Traasporto -5.416.81 -5.416.81
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.254,27 -1.254.27

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -42.237.58 -42.237.5S
3.1.7 Atsargų įsigijimo -22.526.93 -22.526.93
3.1 .S Socialinių išmokų -3.311.46 -3.311,46
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -31.961.69 -31.961.69
3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos -333.772.12 -333.772.12
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Pateikimo valiuta ir tikslumam

Eil.
Nr.

S u sk a ite s  p av a d in im a s Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2_______________________________________________ 3 4 5
OKI. Nebalansinės sąskaitos
IK I. Ilgalaikis turtas 7.034.374,92 7.107.023,82 -72.648,90
II Nematerialusis turtas
III Plėtros darbai
112 Programinė ¡ranga ir jos licencijos
113 Patentai, autorių ir kitos teisės
114 Nematerialiosios vertybės
115 Kitas nematerialusis turtas
116 Nebaigti projektai
117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
118 Prestižas
12 Ilgalaikis materialusis turtas 7.003.813,92 7.093.935.82 -90.121,90
1201 Žemė
12011 Laisva valstybinė žemė
12012 Sklypai (valstybinė žemė)
12013 Sklypai (savivaldybių žemė)
1202 Pastatai 6.896.889.55 6.968.602.39 -71.712,84
12021 Gyvenamieji pastatai
12022 Negyvenamieji pastatai 6.896.889,55 6.968.602.39 -71.712,84
1203 Infrastruktūros statiniai
1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės
12041 Kultūros paveldo statiniai
12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
1205 Mašinos ir įrenginiai 21.169.50 28.199,02 -7.029.52
12051 Gamybos mašinos ir ¡renginiai
12052 Ginkluotė ir karinė technika
12053 Medicinos ¡ranga
12054 Kilos mašinos ir įrenginiai 21.169,50 28.199,02 -7.029,52
1206 Transporto priemonės 16.329,84 20.886,96 -4.557,12
1207 Kilnojamosios kultūros vertybės
12071 Muziejinės vertybės
12072 Antikvariniai ir meno kūriniai
12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
1208 Baldai ir biuro ¡ranga 69.425,03 76.247.45 -6.822.42
12081 Baldai
12082 Kompiuterinė ¡ranga 58.873,23 76.247,45 -17.374,22
12083 Kita biuro ¡ranga 10.551,80 10.551,80
1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12091 Scenos meno priemonės
12092 Bibliotekų fondai
12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
12101 Nebaigta statyba
12102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikj materialųjį turtą
1211 Kiti statiniai
1212 Kitos vertybės
16 Ilgalaikis finansinis turtas 30.561,00 13.088.00 17.473.00
161 Investicijos j nuosavybės vertybinius popierius
16)1 Investicijos j kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1612 Investicijos j kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613 Investicijos j kitus subjektus
162 Investicijos j ne nuosavybės vertybinius popierius
1621 Investicijos j iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
1622 Investicijos j parduoti laikomą finansinį turtą
163 Po vienų metų gautinos sumos 30.561.00 13.088,00 17.473,00
1631 Ilgalaikės paskolos
1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 30.561,00 13.088,00 17.473.00
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Eil.
N r.

S ąsk a ito s  p av a d in im a s Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2_______________________________________________ 3 4 5
16-1 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
17 Mineraliniai ištekliai
18 Kitas ilgalaikis turtas
19 Biologinis turtas
191 Gyvūnai
192 Medynai
193 Parkų ir skverų želdiniai
194 Daugiamečiai sodiniai
195 Pasėliai
196 Kitas biologinis turtas
197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
2KL Trum palaikis turtas 1.397.258,45 1.096.908,95 300.349,50
20 Atsargos 232,59 52,08 180,51
200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
201 Medžiagos ir Žaliavos 232,59 52,08 180,51
202 Ūkinis inventorius
203 Nebaigta gaminti produkcija
204 Nebaigtos vykdyti sutartys
205 Pagaminta produkcija
206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
207 Kitas turtas, skirtas parduoti
21 Išankstiniai apmokėjimai 456,53 5.692,40 -5.235,87
211 Išankstiniai apmokėjimai
2)2 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 456,53 5.692,40 -5.235,87
22 Per vienus metus gautinos sumos 826.135,76 670.933,13 155.202,63
221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
2211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis
2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
222 Gautinos finansavimo sumos
223 Gautinos mokesčių sumos
224 Gautinos socialinės įmokos
225 Gautinos sumos už turto naudojimą
226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
228 Sukauptos gautinos sumos 826.135,76 670.933.13 155.202,63
229 Kitos gautinos sumos
23 Trumpalaikės investicijos
231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
233 Kitos trumpalaikės investicijos
24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 570.433,57 420.231,34 150.202,23
241 Pinigai bankų sąskaitose 570.433,57 420.231,34 150.202,23
242 Grynieji pinigai
243 Pinigai įšaldytose .sąskaitose
244 Pinigai kelyje
245 Piniginiai dokumentai
246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
3KL G rynasis turtas -43,42 -147,34 103,92
31 Sukauptas perviršis ar deficitas -43.42 -147,34 103,92
32 Rezervai
321 Tikrosios vertės rezervas
322 Kiti rezervai
33 Dalininkų kapitalas
4 K L Finansavimo sumos -7.004.502,88 -7.099.628,22 95.125,34
41 Finansavimo sumos (gautinos)
411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)
414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
416 Finansavimo sumos iŠ kitų šaltinių (gautinos)
42 Finansavimo sumos (gautos) -7.004.502,88 -7.099.628,22 95.125,34
421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) -2.582,56 -2.582,56
4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -2.582.56 -2.582,56
4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gamos)
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Eli.
Nr.

S ąsk a ito s  p av a d in im a s Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis P oky tis

1 2 3 4 5
■122 Finansavimo sumos ¡5 tarptautinių organizacijų (gautos)
4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
■1222 Finansavimo sumos ii? tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)
423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -3.859,33 -13.862,80 10.003,47
4231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -3.859,33 -13.862.80 10.003.47
4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)
424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -6.998,060,99 -7.085.765,42 87.704.43
4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -6.997.604.46 -7.080.073.02 82.468.56
4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -456,53 -5.692,40 5.235,87
423 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)
4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gamos)
426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)
4261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam įuriui įsigyti (gautos)
4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)
5KI. Ilgalaikiai įsipareigojimai -30.561,00 -13.088,00 -17.473,00
51 Ilgalaikiai atidėjimai -30.561,00 -13.088,00 -17.473,00
52 Ilgalaikiai įsipareigojimai
521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
522 Ilgalaikės užsienio paskolos
523 Ilgalaikės vidaus paskolos
524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
523 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -1.396.526,07 -1.091.069,21 -305.456,86
61 Trumpalaikiai atidėjimai -20.678,00 -41.141,00 20.463,00
611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
612 Trumpalaikiai atidėjimai -20.678.00 -41.141,00 20.463,00
62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis
622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis
623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis
625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
631 1 rumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
632 Trumpalaikės užsienio paskolos
633 ___
634

Trumpalaikės vidaus paskolos
Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
641 Mokėtinos subsidijos
642 Mokėtinos dotacijos
643 Mokėtinos finansavimo sumos
6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams
6433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos
65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
66 Mokėtinos socialinės išmokos
661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto
664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
665 Mokėtinos sumos pensijų fondams
666 Kilos mokėtinos socialinės išmokos
67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos
671 Grąžintini mokesčiai
672 Grąžintinos socialinių įmoki) permokos
673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos
674 Kitos grąžintinos permokos
68 Pervestinos sumos
681 Pervestinos sumos j valstybės biudžetą
682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
683 Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą
684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms
685 Kitos pervestinos sumos
686 Grąžintinos finansavimo stirnos
69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -1.375.848,07 -1.049.928,21 -325.919.86
691 Tiekėjams mokėtinos sumos -56.946.50 -19.311,86 -37.634,64
692 Mokėtinos sumos darbuotojams -224.287,80 -124.895,14 -99.392,66
693 Mokėtini veiklos mokesčiai
694 Gauti išankstiniai mokėjimai -11.14 -11,14 0,00
695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -1.094.602.63 -905.710.07 -188.892,56
7KL Pajamos -4.927.175,03 -4.679.571,21 -247.603,82
70 Finansavimo pajamos -4.925.512.92 -4.679.551.21 -245.961.71
701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -144.686,53 -135.332,62 -9.353.91
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadin im as Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokylis

I 2 3 4 5
702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -4.780.826,39 -4.544.218,59 -236.607,80
71 Mokesčių pajamos
711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos
712 Pcrvcslinos mokesčių sumos j valstybės biudžetų
713 Pervestiuos mokesčių sumos j savivaldybių biudžetus
714 Pcrvcslinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždų ir savivaldybės iždų
715 Grąžintinos mokesčių sumos
72 Socialinių jntokų pajamos
721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos
722 Pcrvcslinos socialinės įmokos
73 Turto naudojimo pajamos
731 Apskaičiuotos tuno naudojimo pajamos
732 Pcrvcslinos sumos už turto naudojimų į valstybės biudžetų
733 Pervestiuos sumos už turto naudojimų j savivaldybių biudžetus
734 Pervestiuos sumos už turto naudojimų išteklių fondams, išskyrus valstybės iždų ir savivaldybės iždų
735 Pcrvcslinos sumos už turto naudojimų kitiems viešojo sektoriaus subjektams
74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -1.662,11 -20,00 -1.642,11
741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -555.821.30 -2.155,04 -553.666,26
742 Pervestiuos sumos už parduotas prekes, turtų, paslaugas į valstybės biudžetų 554.159,19 2.135,04 552.024.15
743 Pcrvcslinos sumos už parduotas prekes, turtų, paslaugas į savivaldybių biudžetus
744 Pcrvcslinos sumos už. parduotas prekes, turtų, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės iždų ir savivaldybės iždų
745 Pcrvcslinos sumos už parduotus prekes, turtų, paslaugus kitiems viešojo sektoriaus subjektams

75 Sumų už konfiskuotų turtų, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
761 Palūkanų pajamos
762 Baudų ir delspinigių pajamos
763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
765 Dividendai
766 Finansinio turto perleidimo pelnas
767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
77 Kilos pajamos
771 Rinkliavų pajamos
772 Kitos pajamos
8KI, Sunaudos 4.927.278,95 4,681.697,21 245.581,7d
81 Mokesčių Europos Sųjungai sunaudos

3.285.00 3.285.00
821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sunaudos
822 Socialiniu išmokų iš valstybės biudžeto sunaudos
823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sunaudos
824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sunaudos
825 Kitų socialinių išmokų sunaudos 3.285,00 3.285.00
83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sunaudos
831 Subsidijų sunaudos
832 Dotacijų sunaudos
833 Finansavimo sunaudos
87 Pagrindinės veiklos sunaudos 4.923.993.95 4.681.697,21 242.296,74
8701 Darbo užmokesčio sunaudos 4.477.454,10 4.290.184.71 187.269,39
8702 Socialinio draudimo sunaudos 64.855,49 61.751,39 3.104,10
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sunaudos 109.564,15 107.384.83 2.179,32
8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 145.815,71 122.859.49 22.956,22
8705 Komandiruočių sąnaudos 954,86 289,91 664.95
8706 Transporto sąnaudos 5.060.66 3.637,35 1.423,31
8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 978,39 724,07 254.32
8708 Paprastojo remontu ir eksploatavimo sąnaudos 54.437,57 42.584,66 11.852,91
8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 33.244.28 26.464,25 6.780,03
8711 Nuomos sąnaudos
8712 Kilų paslaugų sąnaudos 31.603.71 25.796,55 5.807,16
8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 25,03 20,00 5,03
88 Kitos veiklos sąnaudos
89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
891 Palūkanų sąnaudos
892 Baudų ir delspinigių sąnaudos
893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai
896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
9KL Specialiosios sąskaitos
91 Nuosavybės metodo įtaka
911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas
912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas
92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
921 Apskaitos politikos keitimo įtaka
922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
93 Pelno mokestis
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Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sumų“ įsipareigojimų, grynojo turto ir 
mažumos dalies“ turi šutanti. _________ __________________________________________________

VRA pateikta pagrindinės veiklos ir Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pateiktos bendros 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su aiškinamojo rašto lentelių 
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Ilgalaikio materialiojo 
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ bendra per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" eilučių 
„1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir „2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir aiškinamojo rašto 
lentelės „Informacija apie ilgalaikį Finansinį turtą“ eilutės „1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo 
sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus“ balansinė vertė lygi 0, tai aiškinamojo rašto lentelės „Finansinės ir 
investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ 1.4 eil. „Dividendai“ suma turi būti lygi 0.__________________

Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto lentelių: „Kitos pajamos“ - „Pajamos iš dividendų“ 
arba „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos" - „Dividendai“. Kitoje lentelėje dividendų 
suma turi būti lygi 0.______________________________________________________________________

Aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso parduotų atsargų 
vertė lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ pagrindinės ir kitos 
veiklos pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį turi būti atitinkamai lygios/nelygios 0.

Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį" pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje 
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir/arba aiškinamojo rašto 
lentelėje „Biologinio turtovertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje lygi 0, todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos" suma „Kitos veiklos 
pajamos. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ per ataskaitinį 
laikotarpį turi būti lygus 0_________________________________________________________________

Jei aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ atsargų sumažėjimas 
per ataskaitinį laikotarpį yra lygus 0, tai tos pačios lentelės per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudoti] ir nurašytų atsargu nuvertėjimas taip pat turi būti lygus 0.____________________

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupia 
parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma, Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 
suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma turi būti lygi 0.___________________

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupia 
parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba Sukaupta perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma turi būti lygi 0.___________________________________________________________

Aiškinamojo rašto lentelės „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių „1.1. 
Išleistos obligacijos“, „1.2. Išleisti iždo vekseliai“, „1.3. Gautos paskolos“, „2.1. Išleistos obligacijos“,
„2.2.Išleisti iždo vekseliai“ ir „2.3. Gautos paskolos“ balansinių verčių suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje nesutampa su aiškinamojo rašto lentelės „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai 
popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną“ balansine 
finansinių įsipareigojimų verte iš viso._______________________________________________________

Bendra atidėjimų suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalies bei 
trumpalaikiu atidėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.___________________________________

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį lakolarpį nesutampa su GTPA pateikia „Grynoju 
perviršio ar deficito“ suma susidedančia iš eilučių „Nuosavybės metodo įtaka“, „Sukauptas perviršis ar 
deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos ataskaitinių metų paskutine dieną.____________________________

VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojančiajam subjektui“ ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar 
deficitas“suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.______________________________________________

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitinį lakotarpj nesutampa su 
GTPA pateiktu ..Grynuoju perviršiu ar deficitu“ ataskaitiniu metu paskutine diena.____________________

FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalininkų 
kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0. Išimtis: dalininkų kapitalas gali būti nelygus 
nuliui, kai kontroliuojantis subjektas yra kitoje subjektų grupėje,__________________________________

Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su PSA 
pateiktu pinigų ir pinigu ekvivalentu padidėjimu (sumažėjimu)___________________________________

13 VSAFAS I priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iŠ viso 
nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta
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13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinj laikotarpį“ iš viso nesutampa 
su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta „Panaikintų ar 
sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitini laikotarpi._______________________

12 VSAFAS I priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso 
nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje 
pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių" suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį“.___________________

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa 
su „ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta 
„Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinj laikotarpį,___________

V RA, 2 priede pateikta nuomos .sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su „įsipareigojimų, 
atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių pastabų duomenų 
įvedimo formoje I“ esančioje lentelėje pateikta Pagrindinių nuomos įmokų ir Neapibrėžtųjų nuomos 
mokesčių stirna ataskaitinio laikotarpio paskutine dieną. ______________________________________

GTPA eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (nuosavybės metodo įtaka) 
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilutėje „Nuosavybės metodo įtaka“ ir esminių klaidų 
taisymo ¡takos nuosavybės metodui pateikta suma, __________________________________

GTPA eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (sukauptas perviršis ar deficitas) 
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilutėje „Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės 
metodo įtakų“ pateikta suma per ataskaitinį laikotarpį (įvertinus esminių klaidų taisymo įtakų nuosavybės 
mpIndlliU ‘i-------------------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------

Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies bei 
trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Prijungiamame VSS)._______________

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodytų vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis 
draudžiamąja verte, ir vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinių verčių suma 
turi būti mažesnė arba lygi materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
lentelėje nurodytai vertybių likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.________________________

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.

AR-143

AS-001

AS-002

Aiškinamojo rašto lentelės „Mineraliniai ištekliai“ eilutės „1. Finansinės būklės ataskaitoje rodomi 
mineraliniai ištekliai:“ dabartinė viso kiekio vertė paskutine ataskaitinio laikotarpio diena nesutampa su aiš

Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 
teigiama arba lygi nuliui.__________________________________________________________________

Prestižo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi 
nuliui._________________________________________________________________________________

Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba 
lygi nuliui.______________________________________________________________________________

AS-004 Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.

AS-005 Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.

AS-006

AS-007

AS-008

AS-009

AS-010

AS-01 1

AS-013

Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.__________

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Prestižo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.______________

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 
teigiama arba lygi nuliui.__________________________________________________________________

Sukaupia ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 
neigiama arba lygi nuliui,__________________________________________________________________

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba 
lygi nuliui.______________________________________________________________________________

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi 
nuliui.________________________________

AS-014

AS-016

AS-017

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtų suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dienų turi būti 
teigiama arba lygi nuliui._________________________________________________________________

Parduoti laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba 
lygi nuliui._____________________________________________________________________________

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 
teigiama arba lygi nuliui.___________________________________________________

Grynoji investicijos į nuomojamų turtų (pagrindinių nuomos įmokų) vertė pagal finansinės nuomos sutartis 
paskutine ataskaitinio laikotarpio dienų turi būti teigiama arba lygi nuliui.___________________________

Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti 
teigiama arba lygi nuliui.__________________________________________________________________

AS-027 Biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui..

AS-032 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dienų turi būti teigiama arba lygi

D. Ražanskienė
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>-036

¡-037

3-039

S-040

S-042

S-043

S-047

S-04 8

lS-049

iS-050

\S-051

\S-052

\S-053

\S-054

AS-058

Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) iš viso likutis paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dienų turi būti teigiama arba lygi nuliui. ___________________________________

Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), kurie yra biudžeto 
asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.___________

Pinigų iš savivaldybės biudžeto iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas 
arba lygus nuliui. ______________________________________________________________

Pinigų iš savivaldybės biudžeto, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio 
dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui._____________________________________________________

Pinigų ir pinigų ekvivalenti) iš kitu šaltinių iš viso likutis turi būti teigiamas arba lygus nuliui.____________

Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.____________________________________________

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.________

Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui. _______________________________________________

Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama 
arba lygi nuliui.__________________________________________________________________________

Atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.___________________

Mokesčio pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui. Išimtis: 
per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.____________________________

Iš viso mokesčio pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi 
nuliui.Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.________________

Socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį; suma turi būti teigiama arba lygi nuliui. 
Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite._____________________

Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui. 
Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite._____________________

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

AS-059 Jrimuisiiiės.iiiuYesticinės veiklos samaniu pa- ataskaitini laiku Kimi suma turi būti neigiamu arba lygi nuliui,

^  Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliu. Išimtis,
ataskaitini laikularni buvo užregistruotas.mačiusio laikotarpio sanaudu sumažinimas.______________

AS-068 Pagrindinės veiklos kitu oaiamu nėr ataskaitini laikotarpi suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

^  p i  Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.____________________________________ 0
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K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Duomenų įvesties periodas - 2022.12
Sritis -
Konsolidavimo valiuta - EUR 
Sąskaita -
Subjektas - 293372420 - Kauno apygardos teismas

F00

F99

F02

F03

F04

F05

F70

F80

F90

F92

F98

Ar FBA balansuojasi?

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai 

Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas) 

Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas) 

Konsolidacijos koeficianto pasikeitimas 

Pradinių likučių koregavimai 

Vidiniai jungimai

Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo 

Kiti judėjimai

Mažumos dalies pasikeitimas 

Išeinantys subjektai

Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0

F00 Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

F99 Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai

Kontrolės

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai

Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų 
pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis)

Data: 2023.03.16 11:14:09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0 

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas 0,00

F1A001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas 0,00

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų ^
eliminavimas ’

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas 0,00



FPA001 - Paskolų eliminavimas

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas
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FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas

FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių 
popierių, operacijos eliminavimas

GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas 

MOKOOl - Mokesčių operacijų eliminavimas

PAR001 - Paramos operacijų eliminavimas

PER001 - Pervestinų pajamų eliminavimas 

PER002 - Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas 

PER003 - Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas

PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas

PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas

SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas

TAT001 - Perduoti} atsargų eliminavimas

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

D. Ražanskienė

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas 0,00



Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai

ATD001 - Atidėjimų operacijų eliminavimas 0,00

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas 0,00

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų 0 0Q
eliminavimas

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas 0,00

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas 0,00

FPA001 - Paskolų eliminavimas 0,00

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas 0,00

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas 0,00

FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas 0,00

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių u
popierių, operacijos eliminavimas

GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas 0,00

MOKOOl - Mokesčių operacijų eliminavimas 0,00

PAR001 - Paramos operacijų eliminavimas 0,00

PER001 - Pervestinų pajamų eliminavimas 0,00

PER002 - Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas 0,00

PER003 - Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas 0,00

PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas 0,00

PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas 0,00
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SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas 0,00



TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas 0,00

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas 0,00

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas 0,00

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas 0,00

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas 0,00
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