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1. BENDROJI DALIS 

Straipsnio pavadinimas Bendrieji duomenys apie istaigq 

lstaigos pavadinimas: Biudietiné jstaiga Kauno tardymo izoliatorius 

lstaigos kodas: 300013972 

Buveinés adresas: A.Mickevi€iaus 1], Kaunas, Lieluvos Respublika 

lstaigos steigéjas: Kalejimy deparlamenlias prie T eisingumo mz' nz`sl'e1';']` 0s 

Vieéojo sektoriaus 
subj ektq grupé, kuriai 
priklauso vieéojo 
sektoriaus subjektas 

jstaigq konlroliuoja Kalejimy deparlamenlas prie Teisingumo 
mz` nz`sl'erz` j0s 

Informacija, duomenys 
apic veiklq (funkcijas): 

jslaiga vykdo §z` asfunkcz' jas.' 
I) vykdo kardomqjq priemong - sue` mz' mq,' 
2) uz“lz'/crina jslalymz; ir kin; leisés akin; nustalylas laikymo sqlygas 
suimliesiems ir nuliez`sliz' esiems; 
3) uitiklfina suimtqjq ir nuteistzyy komunalines ir buitines sqlygas, 
neiemz` nanc"z' as imogaus orumo ir at'z`tz`nkanc“ias Lietuvos higienos 
normas; 
4) Lieluvos Respublikos jslatymzf ir kz`Z'1,; teisés aktq pagrindais ir lvarka 
jslaigoje vykdo nusz`kalslamz4 veikzf ir kilz; teisés paieidimy prevenczjq ir 
ikiteisminj lyrimq. 

fslaigos vez'/da pagal valslybés fun/cc;`j14 klaszfi/cczli0rz` 1,; priskiriama 
vz'e§osz` os tvar/cos ir visuomenés apsaugos segmentui. 

Informacija apie 
kontroliuojamus, 
asocijuotuosius ir kitus 
subj ektus 

,Istaiga neturi konlroliuojamy ir asoczjuotzg subjeklq. 

Filialq ar panaéiq 
struktfiriniq vienetq (ici 
vie§oj0 sektoriaus 
subjektas ji; turi) buveiniq 
adresai ir pagrindiné veikla 

[staiga neturijilialy ar _pana§z` q struktziriniy vienety. 

Vidutinis darbuotojq 
skaiéiq per ataskaitinj 
laikotarpj 

Informacija apie svarbias 
sqlygas, kuriomis veikia 
vie§ojo sektoriaus 
subjektas ir kurios gali 
paveikti tolesnc; vieéojo 
sektoriaus subjekto veiklq 

Vidutinis darbuotq skaz`c'ius.' *) 

Ataskaitinis laikotarpis Praéjgs ataskaiiinis laikolarpis 
2 206 

f 

2 3 
I

1 

[staiga yra vz' sz`§kaz`finansu0jczma z'§ valslybés biudieto.
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Fi11a11SiniL1 IHGIL1 pradii0S F inansinés alaskailos apima laikotarpj nuo 2013-0]-0] z`/cz' 2013-I2-3]. 
if P~'<1baig0S dams Finansiniz; alaskailz; rinkinys sudarylas pagal paskul(z` ne' s alaskaitinio 

laikotarpio dienos duomenis. 

*) Vidutinis darbuotojq skaiéius nustatytas pagal Vyriausybés patvirtintq tvarkq (2002-05-15 LR finansq ministro 
jsakymas Nr. 134).
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2. APSKAITOS POLITIKA 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. istaigos buhalterine apskaita tvarkoma ir 2013 m. finansines ataskaitos 

parengtos pagai Lietuvos Respublikos Vie§ojo sektoriaus atskaitomybes istatymq, vieéojo 

sektoriaus apskaitos ir iinansines atskaitomybes standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teises 

aktus, reglamentuojanéius vie§ojo sektoriaus subjektq buhalterine apskaitq ir iinansiniq ataskaitq 

parengimq. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vie§ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu Istaiga rengia 

iemesniojo lygio metiniq finansiniu, ataskaitq rinkini, kuri sudaro §ios ataskaitos: 

1. Finansines bfikles ataskaita; 

2. Veiklos rezultatq ataskaita; 

3. Pinigq srautq ataskaita; 

4. Grynojo turto pokyéiq ataskaita; 

5. Finansiniq ataskaitq ai§kinamasis raétas. 

Ataskaitq formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. istaigos turtas, isipareigojimai ir 

finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine i§rai§ka - LT (litai). Finansiniq ataskaitq rinkinyje 
duomenys pateikiami litais ir centais. 

lstaiga taiko tokiq apskaitos politikq, kuri uitikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno 
taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikaiavimo, lstaiga 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq 
rinkinio pateikimas“ . lstaigos apskaitos politika yra patvirtinta istaigos vadovo. lstaiga rengia 

detalias apskaitos tvarkas, kuriose bus apra§omos apskaitos procedflros, naudojami apskaitos 

dokumentai ir registrai, pateikiami pagrindiniq ilkiniq operacijq apskaitos iraéq pavyzdiiai, 

apraéomos pagrindines Vidaus kontroles ir kt. 

lstaigos 2013 m. finansines ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Istaiga laikysis veiklos 

testinumo principo ir tes veiklq po finansiniq ataskaitq dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir 

vykdys teises aktuose bei sutaityse nustatytus isipareigojimus. 

lstaigos aiékinamajame raéte yra pateikiama informacija, atsiivelgiant i tai, ar informacijos 

pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS, ar informacija yra reikéminga jos vartotojams priimant 
sprendimus.
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Informacija apie apskaitos politikos ir (ar) apskaitiniq jvercviy keitimq bei klaidq taisymq 

Nuo 2010-01-01 lstaiga apskaita; tvarko ir finansinc; atskaitomybq rengia pagal VSAFAS. Nuo 
2010-01-01 yra taikomi nauji ilgalaikio turto nusidévéjimo (amortizacijos) normatyvai. Per 2013 m. 

lstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai jveréiai nebuvo keiéiami, klaidq taisymq taip pat nebuvo. 

[staigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripaiinimo ir nusidévéjimo apskaitos 
principai, jvertinimo metodai 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS ,Jlgalaikis 

materialusistu1°tas“ , ilgalaikio materialiojo turto nuvertéjimo apskaiéiavimo ir apskaitos metodai 
ir taisyklés - 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertéjimas“ . 

Ilgalaikis materialusis turtas - nepiniginis tultas, turintis materialiq formq, kuris teiks Istaigai 
ekonominc; naudq daugiau nei vienus metus ir kurio jsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne 

maiesné ui Vyriausybés nustatyta, minimaliq ilgalaikio materialiojo turto vertq - 1000 Lt. 
Ilgalaikis materialusis turtas pripaiistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sqvokq ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripaiinimo kriterij us. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobildi skirstomas 1 pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 
Isigytas ilgalaikis materialusis tunas pirminio pripaiinimo momentu apskaitoje registruoj amas 
isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo tu1“ro vienetus, kaip nurodyta lstaigos 

patvirtintoje apskaitos politikoje. 

I§ankstiniai mokéjimai ui ilgalaiki materialqjj turtaf apskaitoje registruojami tam skiffose 

ilgalaikio materialiojo turto sqskaitose. 

Po pirminio pripaiinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinése ataskaitose rodomas jsigijimo 
savikaina, atémus sukauptq nusidévéjimo ir nuvertéjimo, jei jis yra, sumq. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudévimoji verté yra nuosekliai paskirstoma per visa; turto 

naudingo tarnavimo laikq. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidévéjimas pradedamas 

skaiéiuoti nuo kito ménesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidévéjimas 

nebeskaiéiuojamas nuo kito ménesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutiné velté 
sutampa su jo likvidacine vefre, kai turtas perleidiiamas, nura§omas arba kai apskaiéiuojamas 

ir uiregistruojamas to turto vieneto nuvertéjimas, lygus jo likutinés vertés sumai, pirmos 

dienos.
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9. Ilgalaikio materialiojo turto nusidévéjimas skaiéiuojamas taikant tiesiogiai proporclngq 

(tiesinj) metodq pagal konkreéius materialiojo tu11o nusidévéjimo normatyvus, patvlrtmtus 

l I l 

Istaigos vadovo. 

[staigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidévéjimo ekonominiai normalfyvaz 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto pavadinimas 

Nusidévéjimo 
normatyvas 
metams 

MATERIALUS TURTAS 
4. Pastatai 

4.1. Mflriniai pastatai 90 
4.2. Blokiniai pastatai 50 
4.3. Mediniai pastatai 40 
4.4. Darioviq ir vaisiq saugyklos 20 

5. Infrastruktflra 
5.1. Tvoros (mflrinés ir metalinés) 30 
5.2. Gelibetoninés tvoros 20 
5.3. Metaliniai vaftai 20 
5.4. Kiti infrastruktilros statiniai 15 

6. Ma§inos ir irengimai 
6.1. Automatai 40 
6.2. Revolveriai 30 
6.3. Pistoletai 30 
6.4. Dujiniai pistoletai 15 
6.5. Oro kondicionieriai, ventiliacijos irenginiai 7 
6.6. Telefono stotelés (vidaus ry§io) 10 
6.7. Telefono aparatai 5 
6.8. Faksimiliniai aparatai 

��� 

6.9. Videokontroliniai irenginiai 

��� 

6.10. Mobilieji telefonai 

�� 

6.11 Stacionari vaizdo techniné aparatilra 

�� 

6.12 Mésos, darioviq ir maisto perdirbimo ma§inos 

��� 

6.13 §i1umos, dujq, vandens naudojimo apskaitos prietaisai 

�� 

6.14 Skalbimo maéinos, diiovinimo bflgnai, skalbiniq lyginimo 
presai 

�� 

6.15 Radijo imtuvai, televizoriai, magnetofonai, distancinio 
valdymo pultai

5 

6.16 Kilnojamoji vaizdo aparatilra, diktofonai, fotoaparatai, 
magnetinés lentos

5 

6.17 Kitos ma§inos ir jrengimai 8 

7. Transporto priemonés 
7.1. Lengvieji automobiliai 8 
7.2. Specialieji automobiliai 5 
7.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir 

puspriekabés
5
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8. Baldai ir biuro iranga 
8.1. Kompiuteriai, spausdintuvai, kompiuteriq iéoriniai 

jrenginiai, programinés priemonés
3 

8.2. Kompiuteriq tinklai ir jg jranga 

��� 

8.3. Laminavimo irenginiai 

�� 

8.4. Kopijavimo aparatai, skaitytuvai 

��� 

8.5. Dokumentq naikikliai, dokumentq 1ri§imo aparatai, 
dokumentq segikliai 

�� 

8.6. 8a1dytuvai, virtuvés §aldymo jrenginiai 8 
8.7. Elektriniai §i1dytuvai, vandens §ildytuvai 5 
8.8. Stalo teniso stalai 10 
8.9. Stoviniai stelaiai 10 
8.10. Baldai (i§skyrus komplektus), apsauginés ialiuzés 7 
8.11. Baldq komplektai, kilimai, veidrodiiai 8 
8.12. Seifai 10 
8.13. Kiliminiai takai, ialiuzés, §viestu\/ai 4 
8.14. Kita biuro jranga 7 

9. Kitas ilgalaikis materialus turtas 
9.1. Zoliapjovés 

�� 

9.2. Trimeris (su krflmq pjaustykle) 

�� 

9.3. Treniruokliai 

�� 

9.4. Elektriniai graitai 

��� 

9.5. Kiti elektriniai irankiai 

��� 

9.6. Indaplovés 

���� 

9.7. Kavos virimo aparatai 

��� 

9.8. Elektriniai prietaisai

� 

9.9. Kompresoriai, kompresorinés stotys

� 

9.10. Elektros perdavimo itaisai 

�� 

9.11. Panardinamieji, sraigtiniai, motoriniai siurbliai 

�� 

9.12. Dyzeliniai generatoriai 

���� 

9.13. Vakuuminiai siurbliai ir vakuuminiai irenginiai

� 

9.14. Apsauginé prieégaisriné signalizacija 

�� 

9.15. Dulkiq siurbliai 

��� 

9.16. Diiovinimo jranga 

���� 

9.17. Matavimo prietaisai, rentgeno aparatflra, medicinos 
diagnostikos aparatilra

� 

9.18. Svérimo jrenginiai-laboratorinés svarstyklés 7 
9.19. Laboratoriniai irenginiai, prietaisai ir aparatai i§ stiklo 4 
9.20. Lengvosios atletikos, gimnastikos, bokso, imtyniq ir kitq 

sporto §akq irenginiai
7 

9.21. Distiliavimo, sterilizavimo iranga 5 
9.22. lrémintipaveikslai 25 
9.23. Lauko iékabos 5 
9.24. Kitas ilgalaikis materialus tuftas 6 

10. Nustatyfa ilgalaikio materialiojo turto likvidaciné verté yra 0 Lt.
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Kai turtas parduodamas arba nura§omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidévéjimo ir, jei 

yra, nuvertéjimo sumos nuraéomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame 

veiklos rezultatq ataskaitos straipsnyje. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaiistami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tarnavimo laikq, 

arba i§ esmés pagerina jo naudingqsias savybes. §iq darbq verte didinama ilgalaikio 

materialiojo turto jsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likegs turto naudingo tarnavimo 

laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar 

nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie 

nepripaijstami esminiu pagerinimu, o éiq darbq verté pripaiistama ataskaitinio laikotarpio 

sqnaudomis. 

[staigos apskaitoje taikomi nematerialiojo turto pripaiinimo ir amortizacijos apskaitos 
principrzi, jvertinimo metodai 

Nematerialusis turtas - materialios formos neturintis, nuo kitq vieéojo sektoriaus subjekto 

nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo vieéojo sektoriaus subjektas 

disponuoja ir kuri naudodamas numato gauti tiesioginés ir (arba) netiesioginés ekonominés 

naudos. 

Nematerialusis turtas yra pripaijstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sqvokq ir 

nematerialiaj am tu11ui nustatytus kriterijus. 
Nematerialusis turtas pirminio pripaiinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo 

savikaina. I§laidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaiinimo, 

didina nematerialiojo turto isigijimo savikainq tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, 

kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnq ekonominq naudq, t. y., kad atliktas 

esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

I§ankstiniai mokéjimai ui nematerialqjj turtq apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sqskaitose. 

P0 pirminio pripaiinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

fmansinése ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atémus sukaupta; amortizacijos ir 

nuvenéjimo, jei jis yra, sumq. 

Nematerialiojo turto amoffizuojamoji ve1“ré yra nuosekliai paskirstoma per visa; nustatytq tu1“Lo 

naudingo tarnavimo laikq tiesiogiai proporcihgu metodu. Nematerialiojo turto vieneto 

amortizacija pradedama skaiéiuoti nuo kito ménesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos 

dienos ir nebeskaiéiuoj ama nuo kito ménesio, kai naudoj amo nematerialiojo turto likutiné verté
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sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidiiamas, nura§omas arba kai apskaiéiuojamas 

ir uiregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos 

dienos. 

7. Nematerialiojo tufro naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiivelgiant 1 sutartis ar kitas 

juridines teises, neturi bflti ilgesnis ui juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam 

nematerialiajam turtui Istaiga taiko nematerialiojo turto amofcizacijos normatyvus, patvirtintus 

teises aktq nustatyta tvarka. 

[staigos taikomi nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai 

Eil. Nusidevej imo 
Nr. Ilgalaikio turto pavadinimas normatyvas 

metams 
NEMATERIALUS TURTAS 

1. 
| 

Programine iranga, jos licenzijos ir tech. dokumentacija 1 

2. Patentai, i§radimai, licenzijos, jsigytos kitos teises 2 
3. Kitas nematerialus turtas 2 

8. Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacine verte yra 0 Lt. 

[staigos apskaitoje taikomi tyrimo ir plétros i§laitl14 apskaitos principai 

Istaiga tyrimo ir pletros darbq nevykde. 

F immsinio turto apskaitos principai 
1. Atsiivelgiant j terminus, istaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. lstaiga 

neturi ilgalaikio fmansinio turto bei neturi investicijq 1 kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus 

subjektus. 

2. Prie trumpalaikio finansinio tulto priskiriama: 

2.1. iéankstiniai apmokejimai; 

2.2. per vienus metus gautinos sumos; 

2.3. pinigai ir jq ekvivalentai; 

2.4. kitas trumpalaikis fmansinis turtas. 

Gautinos sumos 
3. Gautinos sumos pirminio pripaiinimo metu yra jvertinamos isigijimo savikaina.
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Véliau trumpalaikés gautinos sumos ataskaitose rodomos jsigijimo savikaina, atémus 

nuvertéj imo nuostolius. 

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sqskaitose. 

F inansiniq jsipareigojimz; apskaitos principai 
Apsiivelgiant 1 isipareigojimq ivykdymo terminus, istaigos visi isipareigojimai yra priskiriami 
prie trumpalaikiq fmansiniq jsipareigojimq. Istaiga neturi gavusi paskolq, neturi sudariusi 

atidéjiniq, garantiniq isipareigojimq, neturi mokétinq subsidijq, socialiniq i§mokq ir neturi 

Hnansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis. 

Istaigos visi isipareigojimai yra priskiriami trumpalaikiams isipareigojimams, prie kuriq 

priskiriama: 

2.1. tiekéjams mokétinos sumos; 

2.2. su darbo santykiais susijc; isipareigojimai; 

2.3. sukauptos mokétinos sumos; 

2.4. kiti trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai; 

2.5. isipareigojimai nuteistiesiems ir suimtiesiems asmenims. 

Pirminio pripaiinimo metu finansiniai jsipareigojimai ivertinami jsigijimo savikaina. Paskesnio 
vertinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami jsigijimo savikaina. 

Statybos ir ilgalaikiq sutaréil; apskaitos principai 

lstaiga neturi statybos ir ilgalaikiq paslaugq teikimo sutaréiq. 

Atsargz; apskaitos principal' 

Atsargq apskaitos metodai ir taisyklés nustatyti 8~ajame VSAFAS ,,Atsargos“ . 

Pirminio pripaiinimo metu atsargos jvertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, 0 

sudarant fmansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynaja galimo 

realizavimo verte, atsiivelgiant 1 tai, kuri i§ jq maiesné. 

Strateginés ir nelieéiamosios atsargos vertinamos isigijimo savikaina, i§skyrus 8-ajame 

VSAFAS nustatytus atvejus. 
Apskaiéiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainq, lstaiga 
taiko ,,pirmas i- pirmas i§“ (FIFO) atsargq ikainojimo kaim; bildq. 
Atsargos gali bflti nukainoj amos iki grynosios galimo realizavimo vertés tam, kad jq balansiné 
verté neviréytq bflsimos ekonominés naudos ar paslaugq vertés, kuriq tikimasi gauti éias
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atsargas pardavus, i§mainius, paskirséius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos 

vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nuraéomos ar perduodamos, jq balansiné verté 

pripaiistama sqnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripaijstamos atitinkamos pajamos arba 

suteikiamos vieéosios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje 

registruojamas pagal nuolatinj atsargq rodymo apskaitoje bfldq, kai buha1terinf`:je apskaitoje 
registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi flkiné: 

operacija. 

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti flkinis inventorius. Atiduoto naudoti flkinio 

inventoriaus verté ié karto itraukiama 1 sqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekiné ir vefciné 
apskaita kontrolés tikslais tvarkoma nebalansinése sqskaitose. 

Knygq ir leidiniq apskaita yra tvarkoma pagal 8-jame VSAFAS ,,Atsargos“ nustatytus 

apskaitos metodus ir taisykles. Perduotq naudoti knygq ir leidiniq kiekiné ir vertiné apskaita 
kontrolés tikslais tvarkoma nebalansinése sqskaitose. 

F inansavimo sum1;,jinansavim0 pajamz; ir fimznsavimo sqmzudq apskaitos principai, 
jskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus 

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisyklés nustatyti 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo 
sumos“ . 

Finansavimo sumos pripaiistamos, kai atitinka §iame VSAFAS nustatytus kriterijus. 
Finansavimo sumos - vie§ojo sektoriaus subjekto i§ valstybés ir savivaldybiq biudietq, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitq i§tekliq 

fondq, Europos Sajungos, Lietuvos ir uisienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba 

kitas turtas, skirti vie§ojo sektoriaus subjekto istatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos 
apima ir vieéojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kita, turta, pavedimams 

vykdyti, kitas lééas vieéojo sektoriaus subjekto i§1aidoms dengti ir kaip paramq gautq turtq. 

Istaigos gautos (gautinos) fmansavimo sumos pagal paskirti skirstomos 1: 
4.1. iinansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti; 
4.2. fmansavimo sumas kitoms iélaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui jsigyti apima ir nemokamai gauta, arba ui simbolini 
atlygj isigytq nepinigini turta, f > 

Finansavimo sumos kitoms i§laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio iélaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms iélaidoms kompensuoti, yra 
laikomos visos likusios fmansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
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Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaijstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su fmansavimo sumomis susijusios sanaudos. 
Finansavimo pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. 
Gautos ir perduotos kitiems vie§ojo sektoriaus subjektams fmansavimo sumos Istaigos 

sanaudomis nepripaijstamos. Perdavus Jinansavimo sumas kitiems vie§ojo sektoriaus 

subjektams, maiinamos gautos fmansavimo sumos, registruojamos flnansavimo sumos 
(perduotos). 

Gautos ir perduotos ne vie§ojo sektoriaus subjektams Hnansavimo sumos, iskaitant suteiktas 
subsidijas, registruojamos kaip Istaigos finansavimo sanaudos, kartu pripaiistant finansavimo, 

kuris buvo skirtas §iam tikslui, pajamas. 

Atidéjiniq apskaitos principal' 

Atidéjiniai pripaiistami ir registruojami apskaitoje tada, kai dél ivykio praeityje lstaiga turi 

dabartinq teisinc-; prievole; ar r1eat§aukiama pasiiadéjima ir tikimybé, kad isipareigojima reikés 

padengti tultu, yra didesné: ui tikimybq, kad nereikés, o jsipareigojimo suma gali bilti patikimai 
ivertinta (pvz., jei lstaigai i§keltas ieékinys ir 90 procentq tikétina, kad lstaiga privalés 

sumokéti ie§kovui priteista suma, turi bflti suformuotas atidéjinys, lygus tikétinai sumokéti 

sumai). J ei patenkinamos ne visos §ios salygos, atidéjiniai néra pripaijstami, 0 informacija apie 

susijusi su tikétina sumokéti suma neapibréitajj isipareigojima yra pateikiama finansiniq 

ataskaitq ai§kinamajame 1'a§te (toliau - aiékinamasis raétas). Atidéjiniai yra periiilrimi 

paskutinf; kiekvieno ataskaitinio laikotarpio diena ir koreguojami, atsiivelgiant 1 naujus ivykius 

ar aplinkybes. 

lstaiga néra suformavusi atidéjiniq, nes nebuvo tokiq ivykiq dél kuriq atsirastq prievolé juos 
formuoti. 

Nuomos, _/immsinés nuomos (lizingo) apskaitos principal' 
Nuomos sutaffims taikomas turinio vi1'§enybés prie§ forma principas. Ar nuoma bus laikoma 
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, 0 nuo jos turinio ir 

ekonominés prasmés taip, kaip apibréita 19-ajame VSAFAS ,,Nuoma, fmansiné nuoma 
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ . 

Nuomos sandoriai grupuojami 1 veiklos nuomos ar finansinés nuomos (lizingo) sandorius, 
atsiivelgiant 1 tai, kick turto nuosavybés teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui.
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Istaiga neturi sudariusi finansinés nuomos sutaréiq nei kaip flnansinés nuomos paslaugos 
teikéjas, nei kaip gavéj as. 

Veiklos nuoma 

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant tum; nuomininkui didiioji dalis su turto 

nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. 
Nuomos jmokos pagal veiklos nuomos sutartj yra registruojamos apskaitoje kaip sqnaudos 
tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi. 
Pagal veiklos nuomos sutartj gaunamos pajamos yra pripaijstamos tolygiai per nuomos 
laikotarpi ir pripaiistamos Kitos veiklos pajamomis. 

Panauda 

lstaiga turtq, gauta, pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinése sqskaitose turto kontrolei 

uitikrinti. 

Pagal panaudos sutartj gauto turto esminio pagerinimo iélaidos yra registruojamos kaip atskiras 

turto vienetas ir pripaijstamas sqnaudomis per likusi panaudos laikotarpi, jeigu tq iélaidq 

panaudos davéjas nekompensuoja. 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
Informacijos pagal segmentus pateikimo inansinése ataskaitose reikalavimai nustatyti 25- 

ajame VSAFAS ,,Segmentai“ . 

lstaigos turto, isipareigojimq, finansavimo sumq ir sqnaudq apskaita yra tvarkoma pagal 

segmentus. Segmentai - Istaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybés funkcijos, nustatytos 
Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiq biudietq pajamq ir i§1aidq klasiflkacijoje, 

atlikimq. 

Istaigos pagrindiné veikla yra priskiriama ,,vie§osios tvarkos ir visuomenés apsaugos“ 

segmentui. 

Apie segmentq pateikiama tokia informacija: 

4.1. segmento sqnaudos; 

4.2. segmento pinigq srautai. 

Kity pajamq apskaitos principai 
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisyklés nustatyti 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos“ . 

Paj amq apskaitai taikomas kaupimo principas.
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Pajamos, i§skyrus finansavimo pajamas, pripaijstamos, kai tikétina, kad lstaiga gaus su 

sandoriu susijusiq ekonominq naudq, kai galima patikimai nustatyti pajamq suma, ir kai Istaiga 
gali patikimai nustatyti su pajamq uidirbimu susijusias sqnaudas. 
Paj amomis laikoma tik paéios Istaigos gaunama ekonominé nauda. 
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinése ataskaitose te; ataskaitinj laikotarpj, 
kurj yra uidirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie§osios paslaugos, atliekami darbai ar 

parduodamos prekés, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. 

Sqnaudq apskaitos principal' 
Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisyklés nustatyti 11-ajame VSAFAS ,,Sqnaud0s“ . 

Sqnaudq, susijusiq su turtu, apskaitos principai nustatyti jq apskaita; reglamentuojanéiuose 

VSAFAS. 
Sqnaudos apskaitoje pripaiistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uidirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiivelgiant 1 pinigq 

iéleidimo laika, Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpi padarytq i§laidq neimanoma 
tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamq uidirbimu ir jos neduos ekonominés naudos ateinanéiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, éios i§.1aidos pripaiistamos sqnaudomis tg pati laikotarpj, kada buvo 
padarytos. 

Sqnaudq dydis ivefrinamas sumokéta arba mokétina pinigq arba ju ekvivalentq suma. Tais 
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palflkanos néra i§skirtos ié bendros 

mokétinos sumos, sqnaudu, dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo suma; taikant 

apskaiéiuotq palflkanq normq. 

Bflsimq i§mokq ui mokamas atostogas skaiéiavimq ir kaupimq jstaiga atlieka 1 karti; per metus, 

sudarant metiniq Hnansiniq ataskaitq rinkini. 

Operacijq uisienio valiuta apskaitos principal' 

Sandoriq uisienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-aj ame VSAFAS ,,Sandoriai uisienio 
valiuta“ . 

Sandoriai uisienio valiuta pirminio pripaiinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 
diem; galiojantj Lietuvos banko skelbiamq uisienio valiutos kursq. Pelnas ir nuostoliai i§ 

sandoriq uisienio valiuta bei i§ uisienio valiuta i§reik§to turto ir jsipareigojimq likuéiq 

perkainojimo diena, yra registruojami finansinés ir investicinés veiklos pajamq ar sqnaudq 
sqskaitose.
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3. Valiutiniq straipsniq likuéiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 

banko skelbiamq Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uisienio valiutos santyki. 

T arpusavio uiskaitos 
1. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir jsipareigojimq, taip pat pajamq ir sqnaudq 

tarpusavio uiskaita negalima, iéskyrus atvejus, kai konkretus VSAF AS reikalauja bfltent tokios 
uiskaitos (pvz., dél draudiiamojo ivykio padarytq sqnaudq uiskaita atliekama su gauta 

draudimo i§moka). 

2. Per ataskaitini laikotarpj istaiga neatliko turto ir isipareigojimq ar pajamq ir sqnaudq tarpusavio 
uiskaitq. 

F inansinés rizikos valdymo principal' 
Istaiga savo veikloje gali susidurti su trumpalaike likvidumo rizika. Tikimybé, kad istaiga susidurs 

su kredito, palflkanq normos ir valiutos rizika yra labai maia arba jos visai néra, nes: istaiga neturi 
gavusi ar suteikusi paskolq; neturi palflkanas uidirbanéio turto ir neturi palflkanas kainuojanéiq 

jsipareigojimq. 

Likvidumo rizika ~ tai rizika, kad lstaiga nesugebés laiku jvykdyti finansiniq isipareigojimq 

darbuotojams, mokeséiams, SODRAI ir tiekéjams. lstaiga su §ia trumpalaike rizika gali susidurti 
§iais atvejais: 

1. jei laiku negaus fmansavimo i§ valstybés ar savivaldybés biudieto pagal patvirtintas 

sqmatas; 

2. vykdant projektus, kai avansu gauto finansavimo neuitenka faktiékai patiftq i§1aidL} ir (ar) 
investicijq apmokéjimui (kai taikomas iélaidq kompensavimo su avansu bfldas). 

Istaigos teikiamos paslaugos yra Hnansuojamos i§ valstybés biudieto pagal asignavimq valdytojq 

patvirtintas sqmatas, laikantis Finansq ministerijos nustatytq finansavimo taisykliq ir iido 

procedflrq. lstatymu yra nustatyta, kad i§ asignavimq valdytojq gautus biudieto asignavimus 

istaigos naudoja racionaliai ir taupiai. Dél §iq prieiaséiq istaigos likvidumo rizika yra vertinama 

kaip iema.
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Ai§kinamojo raéto pastabas sudaro lentelés ir (arba) tekstiné informacija, kuriomis paai§kinam1 

reik§mingi Hnansiniq ataskaitq straipsniai ir (arba) pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma 

informacij a. 
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3. PASTABOS 

Pastabos, paai§kinan5ios F inansinés bziklés ataskaitq 

Pastabos VSAFAS 
Nr. Nr. Pavadinimas 

1 Pastaba 
13 1 

Nematerialiojo turto balansinés vertés pasikeitimas per ataskaitini 
laikotarpi 

2 Pastaba 
13 3 

Ilgalaikis nematerialusis tufras, kuris yra visi§kai amofdzuotas, taéiau vis 
dar naudoj amas jstaigos veikloje 

3 Pastaba 
12 1 

Ilgalaikio materialiojo tuno balansinés vertés pasikeitimas per ataskaitinj 
laikotarpi 

4 Pastaba 
12 4 

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visi§kai nudévétas, taéiau vis dar 
naudojamas jstaigos veikloje 

5 Pastaba 
19 9 Iénuomotas turtas pagal grupes (veiklos nuoma) 

6 Pastaba 
8 l Atsargq vertés pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj 

7 Pastaba 
17 14 Informacija apie i§ankstinius apmokéjimus 

8 Pastaba 
17 7 Informacija apic per vienus metus gautinas sumas 

9 Pastaba 
17 8 Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus 

10 Pastaba 
20 3 

Finansavimo sumos pagal éaltinj, tiksline; paskirti ir jq pokyéiai per 
ataskaitini laikotarpj 

1 1 Pastaba 
20 4 Finansavimo sumq likuéiai 

12 Pastaba 
7 17 12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokétinas sumas
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Pastabos, paai§kinanc”i0s Veiklos rezultatz; ataskaitq 

Pastabos VSAPAS 
Nr. Nr. Pavadinimas 

13 Pastaba 10 3 Kitos veiklos paj amos ir sqnaudos 

14 Pastaba 
1 1 1 Informacija apie darbo uimokeséio ir socialinio draudimo sqnaudas 

22 Pastaba 
6 4 Finansinés ir investicinés veiklos paj amos ir sqnaudos 

f 

Pastabos VSAFAS 

Pastabos, paai§kinan5ios pinigz; srautl; ataskaitq 

Nr. Nr. Pavadinimas 

15 Pastaba 251 2013 m. informacija pagal veiklos segmentus 

Kitos aiikinamojo ra§to pastabos, nesusijusios su pagrindinémis ataskaitomis 

Pastabos VSAFAS 
Nr. Nr. Pavadinimas 

16 Pastaba 
198 

Bflsimos pagrindinés nuomos imokos, numatomos gauti pagal pasira§ytas 
veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius 

17 Pastaba 
19 10 Panaudos bfldu perduotas turtas pagal grupes 

18 Pastaba 197 
Bilsimos a rindinés nuomos ' mokos kurias numatoma sumokéti a al7 

pas11'a§ytas ve1k1os nuomos sutartls, pagal 1a11<otarp1us 

19 Pastaba 
19 11 Gautos pajamos ir patirtos sqnaudos pagal veiklos nuomos sutartis 

20 Pastaba 19 12 Panaudos bildu gautas turtas pagal grupes 

21 Pastaba 
17 13 Informacija apie isipareigojimq dalj nacionaline ir uisienio valiutomis 

Direktoré: 

Buhalterinés apskaitos 
laikinai atliekanti skyriaus vir§ininko funkcij as Loreta Andziuliené 

Zivile Mikenaife 

skyriaus buhalteré,
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