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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
VšĮ „Kaunas IN“ dalininkui, vadovybei
Nuomonė
Mes atlikome VšĮ „Kaunas IN“ (toliau – Įstaiga) metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro
2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita,
grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įstaigos
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.
Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą
Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės
kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais
atžvilgiais:
•
•

Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių
ataskaitų duomenis; ir
Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis teisės aktų reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
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Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė
nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas,
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės
veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais
susijusių atskleidimų pagrįstumą.

•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos.
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo
koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome
audito metu.
Auditorė Jūratė Sakalauskienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000241
UAB „Verslo apskaitos auditas“
Bitininkų g. 4c-19, LT – 08310 Vilnius
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001451
2022 m. kovo 31 d.
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

eurais

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

5

P03

P04

225.270,51
766,32

358.244,52
8.688,28

766,32
0,00

0,00
8.688,28

224.504,19

349.556,24

210.469,74

337.449,66
0,00

6.991,71
700,00

6.598,63
700,00

4.808,56
1.534,18

2.879,22
1.928,73

322.018,24
5.717,05

127.947,03
3.690,61

27,40

24,96

5.689,65

3.665,65

2.440,10
177.134,55

1.615,41
13.746,08

27.175,69
149.755,29
203,57

13.746,08

136.726,54
547.288,75

108.894,93
486.191,55

1

P08

P09
P10

P11

(tęsinys kitame puslapyje)

1
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
217.386,17
0,00
6.916,43
0,00
210.469,74
41.270,53

5
337.449,66
0,00
0,00
0,00
337.449,66
27.819,04
0,00
0,00

41.270,53

27.819,04

0,00

1.557,96

P17

13.568,84

3.603,72

P17
P17
P18

24.744,35
2.957,34
288.632,05
240.810,88

21.077,33
1.580,03
120.922,85
115.010,88

47.821,17
41.909,20
5.911,97

5.911,97
-17.849,41
23.761,38

547.288,75

486.191,55

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Tadas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Apskaitos specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Živilė Bražiūnaitė
(vardas ir pavardė)

2
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

Straipsniai

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Pastabos Nr.

3

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

4

5

88.010,88

X
X
X
X
X

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

6

7

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
23.761,38

Iš viso

9
111.772,26

Mažumos dalis

10

X
X

27.000,00
X
115.010,88
X
X
X
X
X
125.800,00
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

-17.849,41

27.000,00
-17.849,41

5.911,97

120.922,85

41.909,20

125.800,00
41.909,20

47.821,17

288.632,05

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

240.810,88

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Apskaitos specialist
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Živilė Bražiūnaitė
(vardas ir pavardė)

3
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

7

8

9

-90.046,41
669.524,90
500.429,19
2.400,00
490.000,00
8.029,19

P02

eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-90.046,41
669.524,90
500.429,19
2.400,00
490.000,00
8.029,19

-2.329,30
846.265,25
708.441,28
30.915,50
662.835,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.329,30
846.265,25
708.441,28
30.915,50
662.835,00

14.690,78

0,00

14.690,78

137.823,97

0,00

137.823,97

-19.748,69

0,00

-19.748,69

134.963,41

0,00

134.963,41

34.132,30
-64.407,04
-4.800,00
-37.981,63

0,00
0,00
0,00
0,00

34.132,30
-64.407,04
-4.800,00
-37.981,63

-21.625,41

0,00

-21.625,41

-19.748,69

0,00

-19.748,69

-695.164,27
-317.875,58
-35.835,50
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-10.570,17
-22.528,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-695.164,27
-317.875,58
-35.835,50
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-10.570,17
-22.528,30

-828.845,86
-339.256,24
-15.885,22
-10.064,51
-657,00
-8.317,92
-11.417,84
-58.067,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-828.845,86
-339.256,24
-15.885,22
-10.064,51
-657,00
-8.317,92
-11.417,84
-58.067,29

-1.275,64
-302.238,26
-18,88

0,00
0,00
0,00

-1.275,64
-302.238,26
-18,88

-653,00
-384.526,84

0,00
0,00

-653,00
-384.526,84

(tęsinys kitame puslapyje)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

V

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI
VII

Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D
I
II
III

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

3

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

4

5

-7.921,98
-7.921,98

125.800,00

0,00
0,00

0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

6

7

8

9

-7.921,98
-7.921,98

125.800,00

24.974,63

0,00

24.974,63

-2.025,37

0,00

-2.025,37

125.800,00

0,00

125.800,00

27.000,00

0,00

27.000,00

27.831,61
108.894,93
136.726,54

0,00

27.831,61
108.894,93
136.726,54

22.645,33
86.249,60
108.894,93

0,00

22.645,33
86.249,60
108.894,93

(parašas)

Tadas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Živilė Bražiūnaitė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialist
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

Ataskaitinis
laikotarpis
4
741.058,05
729.866,34
465.963,56
136.922,86
126.979,92

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
5
842.287,53
762.147,15
30.915,50
599.988,73
131.242,92

11.191,71
11.191,71

80.140,38
80.140,38

-810.637,33
-323.080,55
-140.895,99
-12.147,27
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-8.365,18

-872.697,78
-319.906,52
-144.725,86
-7.594,49
-3.784,27
-2.967,18
-4.636,96
-6.369,55

-23.286,00

-39.868,38

-1.339,12

-9.781,83

P21

-292.527,51
-4.173,77
-69.579,28
111.589,40
115.571,65

-328.444,95
-4.617,79
-30.410,25
13.637,16
23.478,85

P23

-3.982,25
-100,92

-9.841,69
-1.076,32

41.909,20

-17.849,41

41.909,20

-17.849,41

P21
P02
P22

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Tadas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Apskaitos specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Živilė Bražiūnaitė
(vardas ir pavardė)
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Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansinių ataskaitų straipsniai
2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

3

4

5

Ekonomika
6
-810.637,33
-323.080,55
-140.895,99
-12.147,27
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-8.365,18
-23.286,00

Segmentai
Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis
ūkis

7

8

Iš viso

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

9

10

11

12

13
-810.637,33
-323.080,55
-140.895,99
-12.147,27
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-8.365,18
-23.286,00

-1.339,12

-1.339,12

-292.527,51
-4.173,77

-292.527,51
-4.173,77

-695.164,27
-317.875,58
-35.835,50
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-10.570,17
-22.528,30

-695.164,27
-317.875,58
-35.835,50
-30,00
-2.756,58
-2.035,36
-10.570,17
-22.528,30

-1.275,64
-302.238,26
-18,88

-1.275,64
-302.238,26
-18,88
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Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
S VERTĖS
VERT PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Plėtros darbai

3

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

56.593,68

X

9

X

14

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

-1.579,25

X

-47.905,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

-8.688,28

X

X

-1.732,53

10

11

59.092,53

X

X

Iš viso

58.172,93

56.593,68

X
-153,28

Prestižas

919,60
919,60

2.498,85

X

13

išankstiniai apmokėjimai

919,60
919,60

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

10.1
10.2
10.3
11
12

Nebaigti projektai ir

Programinė įranga ir
jos licencijos

1.579,25

8

10

nematerialusis turtas

-56.593,68

-49.484,65

-8.841,56

-58.326,21
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Nematerialusis turtas

Kitas
Eil.
Nr.

1
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
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Straipsniai

2
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo
suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1-7-14)

Plėtros darbai

3

nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Programinė įranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

Prestižas

Iš viso

10

11

766,32

0,00

766,32

0,00

8.688,28

8.688,28

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

58.172,93

1.579,25

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grupės
2
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:
Likutinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Nematerialiojo turto grupės
2
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2

Gyvenamieji

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

4

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

5

6

7

1.867.264,53

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

8

9

10

11

12

13

7.725,00

12.850,20

2.324,00
2.324,00

X

materialusis turtas

Transporto
priemonės

Išankstiniai
apmokėjimai

14

15

1.912.783,81

4.158,08
4.158,08

520,30
520,30

7.002,38
7.002,38

1.867.264,53

10.049,00

12.850,20

22.530,38

-1.529.814,87

-1.126,37

-12.150,20

-15.493,08

-126.979,92

-1.930,92

7.092,08
X

-4.643,05

-2.228,74

X

-914,85

1.919.786,19
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

-1.656.794,79

-3.057,29

-12.150,20

16

6.571,78

X

X

Iš viso

18.372,30

X
X

Nebaigta statyba

-17.721,82

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-5.557,90

-1.563.227,57

-132.054,43

-1.695.282,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai
Eil.
Nr.
1
25.3
26
27
28
29
30

Patvirtinta
-2147396983
2022-03-14 07:55:

Straipsniai

2
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

X

X

X

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

7

8
X
X
X

9
X
X
X

10

11
X
X
X

X

X

X

Kitos vertybės
12

materialusis turtas
Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

13
X
X
X

14
X
X
X

15
X
X
X

16

X

X

X

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

210.469,74

6.991,71

700,00

4.808,56

1.534,18

224.504,19

337.449,66

6.598,63

700,00

2.879,22

1.928,73

349.556,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo
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Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

31.598,43
Ataskaitinis
laikotarpis

Patvirtinta
-2147396983
2022-03-14 07:55:13
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
3.212,15
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
3.216,26

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3
Investicijos į kitus subjektus
2
Investicijos į 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
4
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7
Iš viso
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
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Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
ATASKAITIN LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
11
(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
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

24,96
3.054,30
3.054,30

3.665,65
46.620,24
46.620,24

3.690,61
49.674,54
49.674,54

-3.051,86

-44.596,24

-47.648,10

-656,06

-656,06

-3.051,86

-43.940,18

-46.992,04

27,40

5.689,65

5.717,05

27,40

5.689,65

5.717,05

24,96

3.665,65

3.690,61
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Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
2.440,10
303,97

1.615,41
239,84

243,55
1.892,58

1.375,57

2.440,10

1.615,41
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Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

5

6

7

8

Straipsniai

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

1

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

177.134,55

250,57

13.746,08

27.175,69
18.548,30
83,31
8.544,08

47,00

13.746,08
9.899,91
12,00
3.834,17

47,00

149.755,29
149.755,29
203,57

203,57

177.134,55

250,57

13.746,08
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Straipsniai
2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

136.726,54

108.894,93

136.477,96
92,08
156,50

108.666,50
183,93
44,50

136.726,54

108.894,93
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Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

2

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

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

3

4

5

6

7

8

9

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

2.400,00

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

2.400,00

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms 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)

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

490.000,00

-445.101,94

490.000,00

-445.101,94

8.029,19

-8.029,19

8.029,19

-8.029,19

500.429,19

-453.131,13

337.449,66
337.449,66
337.449,66

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra
praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms 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)

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

laikotarpį

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

10

11

12

13

14

-2.400,00

0,00

-2.400,00

0,00

-37.981,63

6.916,43

-37.981,63

6.916,43

0,00

-40.381,63

-126.979,92

0,00
210.469,74

-126.979,92
-126.979,92

210.469,74
217.386,17
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.
1

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

2

3

4

1

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

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)

4
5

Iš kitų šaltinių
Iš viso

337.449,66
337.449,66

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

5=3+4

6

7

8=6+7

337.449,66
337.449,66

210.469,74
210.469,74

0,00

0,00

6.916,43

6.916,43

0,00

0,00

0,00
6.916,43

210.469,74
217.386,17
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Finansiniai įsipareigojimai
ĮSIPAREIGOJIM
SIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4

Finansinių įsipareigojimų
pavadinimas

2
Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių
skolinių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Kiti įsipareigojiami
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
Iš viso

Balansinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

3

prisiimti
įsipareigojimai
(įsigijimo
savikaina)

finansinių
įsipareigojimų
pergrupavimas

amortizacijos
suma*

valiutos kurso
pokyčio įtaka

4

5

6

7

įvykdyti
įsipareigojimai
(grąžintos skolos,
sumokėtos
palūlanos, išpirkti
vertybiniai
popieriai)
8

nurašyti
įsipareigojimai

kiti pokyčiai

9

10

Balansinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

11

1.557,96

-1.557,96

0,00

1.557,96

-1.557,96

0,00

1.557,96

-1.557,96

0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
į.
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Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių
FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6

Laikotarpis
2
Per vienerius metus
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso
Palūkanos (-)
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)

Pagrindinės nuomos įmokos

Dabartinė pagrindinių
nuomos įmokų vertė

3

4
0,00
0,00

X
X

X
X
0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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Atidėjiniai
ATIDĖJINIAI
JINIAI PAGAL J
JŲ PASKIRTĮ

Eil.
Nr.
1

Atidėjinių paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
8
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
9
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti
10
Santaupoms atkurti
11
Kita*
12
Iš viso atidėjinių
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės
padidėjimas, išskyrus
padidėjimą dėl
diskontavimo

Atidėjinių vertės
pasikeitimas dėl
diskontavimo

Panaudota atidėjinių
suma

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
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Atidėjiniai

Atidėjinių paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti
Santaupoms atkurti
Kita*
Iš viso atidėjinių

Panaikinta atidėjinių
suma

Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

7

8

9
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ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4

Atidėjinių panaudojimo laikas
2
Per vienus metus
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Atidėjinių suma, iš viso

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota)

Diskontuota vertė

3

4
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

13.568,84
24.744,35

960,08

24.744,35

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

3.603,72
21.077,33

196,00

21.077,33

2.957,34
2.957,33
0,01

2.957,33
2.957,33

1.580,03
656,41

656,41
656,41

41.270,53

3.917,41

923,62
26.261,08

852,41
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3

Straipsniai
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
11.191,71

80.140,38

8.006,04
3.185,67

79.537,45
602,93

11.191,71

80.140,38

* 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.
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Straipsniai
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
115.571,65
115.571,65

23.478,85
23.478,85

-3.982,25

-9.841,69
-9.841,69

-3.982,25
111.589,40

13.637,16

* 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.
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Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO
IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S
SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos
Eil.
Nr.

1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5.
5.1
5.2
6
7
8

Grupė

1
Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
Teisėjai
Valstybės tarnautojai
einantys vadovaujamas pareigas
patarėjai
specialistai
Kariai
Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis
einantys vadovaujamas pareigas
kiti darbuotojai
Kiti
Iš viso:
Iš jų socialinio draudimo sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius
2

X

Pareiginė alga

Priedai,
priemokos,
premijos

3

4

Darbuotojo
išlaidų
kompensavima
s
5

Išmokos
diplomatams ir
jų šeimų
nariams
6

Darbo užmokesčio sąnaudos

Kita
7

15
1,0
14,4

-258.121,15
-27.026,30
-231.094,85

-56.864,90
-10.795,74
-46.069,16

-8.094,50

15

-258.121,15
-4.857,55

-56.864,90
-1.137,30

-8.094,50
-145,70

Vidutinis
darbuotojų
skaičius
8

-8.094,50

X

Pareiginė alga

Priedai,
priemokos,
premijos

9

10

16
1,0
15,0

-266.000,62
-28.250,56
-237.750,06

-53.905,90
-7.972,07
-45.933,83

16

-266.000,62
-4.872,93

-53.905,90
-937,54

Darbuotojo
išlaidų
kompensavima
s
11

Išmokos
diplomatams ir
jų šeimų
nariams
12

Kita
13
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Straipsniai
2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

-100,92
-47,25
-34,79
-18,88
-100,92

-1.076,32

-77,13
-999,19
-1.076,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
41.270,53

41.270,53
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PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktorės
2021-03-12 įsakymu Nr. 1-15
VŠĮ „ Kaunas IN “
2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga „Kaunas IN“ (toliau – Įstaiga) yra juridinis asmuo įregistruota 1999.12.31d. , įstaiga
nuo 2019 metų sausio 1 dienos yra viešasis juridinis vienetas , yra atskiras juridinis vienetas ne pelno
siekianti įstaiga turinti ūkinį , finansinį , organizacinį ir teisinį savarankiškumą , herbinį antspaudą ,
firminį ženklą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB „SEB „ banke : įstaigos kodas - 135491916, PVM
mokėtojo kodas yra LT100000924215, adresas – Mickevičiaus g.58, Kaunas. Patalpos perduotos
Kauno m. savivaldybės, pagal nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr.SR-0368 2017 m. birželio 22d.
Panaudos terminas iki 2022m. birželio 22d.
VŠĮ „ Kaunas IN “ steigėjas – Kauno miesto savivaldybės Taryba.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai : finansinių metų pradžia – sausio 1d., pabaiga –
gruodžio 31d.
Įstaigos veiklos sritys – tarptautinių investicijų pritraukimas į Kauno miestą , verslo skatinimas bei
parama verslui , miesto investicinio patrauklumo didinimas , tarptautinio Kauno miesto įvaizdžio
formavimo ir rinkodaros komunikacijos su tikslinėmis grupėmis veikla ( verslo įmonės, turizmo
agentūros, atvykstantys turistai, atvykstantys užsieniečiai specialistai, grįžtantys emigrantai),
atvykstamojo ir vietinio turizmo vystymas .
Nuo 2020 m. sausio 29d. pagal Kauno miesto savivaldybės mero potvarkį Nr.MP-34 paskirtas
direktorius Tadas Stankevičius.
Įstaigos lėšų šaltiniai yra pajamos iš komercinės veiklos ( turistams , miesto svečiams parduodami
suvenyrai su miesto atributika, ekskursijų organizavimas , reklama leidiniuose ir kita ), gauta parama,
projektų finansavimas , konsignacijos pagrindais pagal sutartis gaunamos pajamos, kitos gautinos lėšos
( pajamos už administracinės paskirties patalpų nuomą, esančių Europos pr.121,Kaunas).
2021 metais įstaiga dalyvauja viešųjų paslaugų teikimo projekte „Kauno regiono ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo skatinimas, regiono konkurencingumo didinimas, atvykstamojo ir vietinio
turizmo skatinimas“ kuris finansuojamas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ pagal 2021 m. kovo 03 d sutartį Nr. SRB-108.
Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas.

Interreg v-a Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, kuri dalinai finansuojama
Europos Sąjungos fondo lėšomis. „ECOC-SME" projektas, finansuojamas – Interreg Europe, kurio
kryptis – išnaudoti Europos kultūros sostinių patirtį paskatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, taip
esmingai prisidedant prie bendro miesto vystymosi. Rinkodarinių veiklų vykdymo projektas –
Change4Future, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0018 "Socialinio verslo pradžios paskatos ir kūrimosi skatinimas Kauno apskrityje" lėšų. Projektu siekiama padėti pokyčių kūrėjams išvystyti tvarius bei komerciškai gyvybingus socialinius verslus Kauno regione. Projektas vykdomas kartu su Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmais bei VŠĮ „Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir Inovatyvių Studijų Institutas" (ChangeMakersON).
Projekto Nr.F006 "Kasmetinis 12-asis ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas Lietuvoje
2021“ (12th Annual Forum of the EUSBSR Lithuania 2021 ) įgyvendinimas , kuris dalinai finansuojamas Europos sąjungos fondo lėšomis . Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė, projekto partneriai
: VŠĮ Kaunas IN , Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Union of the Baltic Cities ( Waly
Jagiellonskie str.1, Gdansk) . Pagrindinis projekto tikslas - suorganizuotas ES Baltijos jūros valstybių
forumas, kurio metu aptariama Baltijos jūros valstybių strategija, formatas bei ateities perspektyvos.
Įstaigos buhalterija yra centralizuota – nuo 2021 m. balandžio 1 d. buhalterinę apskaitą tvarko apskaitos tvarkytojas BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (toliau – BĮ).
Įstaigoje 2021 m. vidutiniškai dirbo 15 darbuotojų.
Informacijos apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus – nėra.
Filialų įstaiga neturi.
Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant būtų veikiama tolesnė įstaigos
veikla – nėra.
Viešosios įstaigos „Kaunas IN“ veiklos nutraukimas nenumatomas.
Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Finansinių ataskaitų valiuta ir tikslumas: eurais ir centais.

2. APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais

(toliau — VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo
sektoriaus subjektu finansinių ataskaitų parengimą. Apskaitos politika suvienodinta visoms įstaigoms,
kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ ir
patvirtinta 2018 m. lapkričio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52. Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir
ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
svarbi vartotojų sprendimams priimti;
patikima, nes: teisingai parodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
nešališka, netendencinga;
apdairiai pateikta (atsargumo principas);
visais reikšmingais atžvilgiais išsami.
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
Apskaitos politika pakeista vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams,
kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politikos pakeitimas įstaigos ankstesniems
rezultatams įtakos neturėjo.

Įstaigos apskaitoje taikomi visų VSAFAS reikalavimai, išskyrus:
9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.
Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas
taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
kaupimo;
subjekto;
veiklos tęstinumo;
periodiškumo;
pastovumo;
piniginio mato;
palyginimo;
atsargumo;
neutralumo;
turinio viršenybės prieš formą.
Pagal subjekto principą Įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaitą,
sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Pagal turinio viršenybės prieš formą principą, Įstaigoje apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir
ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo

to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti Įstaigai leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai.
Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki
šimtųjų eurų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal Įstaigos sąskaitų planą. Atsižvelgiant
į ūkinių operacijų esmę apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami nurodant šiuos
detalizuojančius požymius:
-

lėšų šaltinį;

-

programą ir priemonę;

-

valstybės funkciją;

-

ekonominės klasifikacijos straipsnį;

-

buhalterinę sąskaitą;

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti
metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir paveikti informacijos vartotojų priimamus
sprendimus.
Nematerialusis turtas
1. Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis
turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
2. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 13-ajame VSAFAS
pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
3. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
Išlaidos, padarytos po pirkto arba susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina
nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas
nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto
pagerinimas. Jei po atliktų darbų nematerialusis turtas neteiks didesnės ekonominės naudos, atlikti
darbai nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio
sąnaudos.
4. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose nematerialiojo
turto sąskaitose.
5. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas,
finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą,
jei jis yra, suma.
6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija

pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
7. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines

teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui BĮ taiko
nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, nustatytus teisės aktu ir patvirtintus Apskaitos
tvarkytojo (toliau AT) vadovo įsakymu.
Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

1

2

Turto
amortizacijos
normatyvai
(metais)
3

NEMATERIALUSIS TURTAS
1.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

2

2.

Prestižas

5

3.

Programinė įranga, jos, licencijos ir techninė dokumentacija

1

4.

Kitas nematerialusis turtas

2

8. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir
nuvertėjimas, jei jis yra, nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnyje.
9. Išsamiau BĮ nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos atitinkamuose AT vadovo
įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Ilgalaikis materialusis turtas
10. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ir 27-ajame VSAFAS „Koncesijos ir
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.
11. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
12. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
13. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

14. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas
vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
nuvertėjimą, jei jis yra, suma. Žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio pripažinimo
finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
15. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo
tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito
mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito
mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai
turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto
nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
16. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus teisės aktu ir
patvirtintus AT vadovo įsakymu.
Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto
nusidėvėjimo
normatyvai
(metais)

1.

Pastatai

1.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai),
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai
– gelžbetoniniai) pastatai

90

1.2.

50

1.3.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio gelžbetonio
pastatai, stambių blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai,
betoniniai arba mediniai)
Tašytų rąstų pastatai

1.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

4

2.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

2.1.

Infrastruktūros statiniai

2.1.1.

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

20

2.1.2.

Metaliniai

15

2.1.3.

Mediniai

7

2.2.

Kiti statiniai

5

3.

Nekilnojamojo paveldo objektai

3.1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai

35

7

4.

Mašinos ir įrenginiai

4.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

5

4.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

12

4.3.

Medicinos įranga

5

4.4.

Apsaugos įranga

3

4.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

2

4.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo
įrenginiai ir įranga

3

4.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

2

5.

Transporto priemonės

5.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

4

5.2.

Specialūs automobiliai

3

5.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

4

5.4.

Kitos transporto priemonės

3

6.

Baldai ir biuro įranga

6.1.

Baldai

3

6.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

3

6.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

3

6.4.

Kita biuro įranga

3

5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5.1.

Scenos meno priemonės

2

5.2.

Muzikos instrumentai

5

5.3.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

3

5.4.

Specialieji drabužiai ir avalynė

1

5.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1

17. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas
juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį.
18. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra,
nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnyje.
19. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš
esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos atitinkamuose AT vadovo
įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Biologinis turtas
21. Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS
„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.
22. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu atitinka 16ajame VSAFAS nurodytus turto pripažinimo kriterijus.
23. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje
registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje
registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas taip:
23.1. verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančios BĮ nustatytomis taisyklėmis
(metodika);
23.2. įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta (paskesnio
vertinimo metu apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius);
23.3. simboline vieno euro verte, jei BĮ neturi nustatytų taisyklių (metodikos) ir įsigijimo
savikaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.
24. Išankstiniai sumokėjimai už biologinį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio turto
sąskaitose.
25. Kai turtas parduodamas ar nurašomas, jo įsigijimo savikaina ir vertės pasikeitimas, jei jis yra,
nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos
straipsnyje.
26. BĮ biologinio turto neturi, bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta 16-ąjame standarte.
Atsargos
27. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
28. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

29. Strateginės ir neliečiamos atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus 8-ajame VSAFAS
nustatytus atvejus.
30. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, BĮ taiko FIFO
(„pirmas į – pirmas iš“) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.
31. Atsargos gali būti nuvertinamos (nukainojamos) iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad
jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias
atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar sunaudojus.
32. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar
perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos
atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje
registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.
33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
34. Išsamiau atsargų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.
Finansinis turtas
35. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir
investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai“.
36. BĮ finansinio turto neturi, bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta 17-ąjame standarte.
Gautinos sumos
37. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
38. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
39. Išsamiau gautinų sumų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
40. Pinigus sudaro pinigai kasoje, bankų sąskaitose ir pinigai kelyje.
Išankstiniai apmokėjimai
41. Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo

savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei jie yra.
42. Išsamiau išankstinių apmokėjimų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Finansavimo sumos
43. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“.
44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
45. Finansavimo sumos BĮ apima finansavimo sumas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš kitų šaltinių, Lietuvos ir užsienio paramos
fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas BĮ nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti,
funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos taip pat apima BĮ
gautus arba gautinus pinigus ir kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
46. Lėšos, kurias BĮ uždirbo bei pervedė į Savivaldybės iždą ir gavo (ar turi teisę atgauti) atgal, nėra
laikomos finansavimo sumomis.
47. BĮ apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.
48. BĮ užregistruotos gautinos, gautos, panaudotos, perduotos, grąžintos finansavimo sumos ir
finansavimo pajamos pagal paskirtį skirstomos į:
48.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
48.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip neatlygintinai gautas ilgalaikis
turtas ar atsargos, arba kaip gaunami pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį turtą ar atsargas.
50. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
51. Finansavimo pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš
finansavimo sumų. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį
patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokėjimo
paraiška pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokėjimo paraiška nebuvo pateikta,
registruojamos sukauptos finansavimo pajamos, o panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos tik tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį pateikiama mokėjimo paraiška arba gaunamos finansavimo sumos.
52. Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos BĮ finansavimo sąnaudomis nepripažįstamos.
Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos
finansavimo sumos (perduotos).

53. Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip
BĮ finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
54. Finansavimo sumų 4 klasės sąskaitos uždaromos ataskaitinių metų paskutinės dienos data.
55. Išsamiau finansavimo sumų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Finansiniai įsipareigojimai
56. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma,
finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais
susijusios išmokos“ ir 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės
sutartys“.
57. Visi BĮ įsipareigojimai laikomi finansiniai įsipareigojimais. Pagal trukmę įsipareigojimai yra
skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
58. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
58.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
58.2.

ilgalaikiai atidėjiniai;

58.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
59. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
59.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
59.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
59.3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
59.4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
59.5. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
59.6. socialinės išmokos;
59.7. grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
59.8. tiekėjams mokėtinos sumos;
59.9. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
59.10. sukauptos mokėtinos sumos;
59.11. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
60. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
61. Paskesnio vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami:
61.1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
61.2. iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąją verte;

61.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
61.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
62. Išsamiau BĮ ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT
vadovo įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Atidėjiniai
63. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje BĮ turi dabartinę
teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikimybė (didesnė negu 50 proc.), kad įsipareigojimą
reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai
įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie
susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
64. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, turinčias įtakos dabartiniam įvertinimui.
Finansinė nuoma (lizingas)
65. Finansinės nuomos (lizingo) BĮ turėti negali, bet jeigu pasitaiko, tai taikomas turinio viršenybės
prieš formą principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties
formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.
Grynasis turtas
66. Kiekvienų ataskaitinių metų paskutinės dienos data pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos į
einamųjų metų perviršio arba deficito sąskaitą.
67. Kiekvienų ataskaitinių metų pirmos dienos data praėjusių metų perviršis arba deficitas
pripažįstamas sukauptu ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.
Pajamos
68. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir
20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
69. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir
kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.
70. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad BĮ gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai BĮ gali patikimai įvertinti
su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
71. Pajamomis laikoma tik pačios BĮ gaunama ekonominė nauda. BĮ pajamomis nepripažįstamos

trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra BĮ gaunama ekonominė nauda. Jei BĮ yra
atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo
pervesti surinktas sumas į atitinkamą biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar
vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra BĮ pajamos ir apskaitoje
registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
72. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurios bus
padengtos iš finansavimo sumų, arba kai perleidžiamas turtas, kuris buvo įsigytas iš finansavimo sumų.
73. BĮ apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos
pajamos.
74. Išsamiau pajamų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.
Sąnaudos
75. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir
20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
76. Apskaitoje sąnaudos 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 tam
tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.
77. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
78. BĮ apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos

sąnaudos.
79. Išsamiau sąnaudų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.
Sandoriai užsienio valiuta
80. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“.
81. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos
įstatymu.
82. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta ir iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų

likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų
sąskaitose.
83. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio
valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu.
Turto nuvertėjimas
84. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“,
22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Šiuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertėjimo požymiai, ir
požymiai, pagal kuriuos vertinama, ar nuvertėjimas išnyko arba sumažėjo.
85. Turtas yra nuvertėjęs, kai turto vertė yra sumažėjusi, t. y. jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną
atgauti sumą už tą turtą.
86. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant
turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos
veiklos sąnaudas.
87. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus yra mažinama turto vieneto
balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo
savikaina apskaitoje lieka tokia pat kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas
atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto
balansinė vertė.
88. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės,
kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
89. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius, perskaičiuojamos
būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad
turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo
naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką,
mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
90. Išsamiau turto nuvertėjimo apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose Ilgalaikio materialiojo turto, Nematerialiojo turto, atsargų, Išankstinių apmokėjimų ir
gautinų sumų ir ilgalaikių trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašuose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
91. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
92. BĮ apskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse
sąskaitose.

93. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų
ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės
panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie įsipareigojimą
aiškinamajame rašte nebūtina.
94. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai rodomi
aiškinamajame rašte.
95. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas tol, kol nėra aišku, ar jis duos ekonominės
naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį
turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
Poataskaitiniai įvykiai
96. Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
97. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie BĮ finansinę padėtį paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms
finansinėms ataskaitoms, yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. Reikšmingu
įvykiu laikomas toks įvykis, kai informacijos apie jį nepateikimas būtų laikomas esmine apskaitos
klaida, arba galėtų iškreipti finansinę ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus
sprendimus.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamoji informacija
98. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita
negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
99. Finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija. Jei buvo
pakeisti finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, straipsnių pateikimas ar klasifikavimas,
praėjusių finansinių metų sumos, kurias norima palyginti su ataskaitinių metų sumomis, turi būti
pateikiamos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimus, sudarant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiama aiškinamajame rašte.
Informacijos pagal segmentus pateikimas
100. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame
VSAFAS „Segmentai“.
101. BĮ apskaitą tvarko pagal segmentus. Segmentas – tai BĮ pagrindinės veiklos dalis, apimanti

vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijoje, atlikimą.
102. BĮ veikloje skiriami šie segmentai:
102.1.bendrųjų valstybės paslaugų;
102.2.gynybos;
102.3.viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
102.4.ekonomikos sektoriaus;
102.5.aplinkos apsaugos;
102.6.būsto ir komunalinio ūkio;
102.7.sveikatos priežiūros;
102.8.poilsio, kultūros ir religijos;
102.9.švietimo;
102.10.socialinės apsaugos.
103. BĮ turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaita turi būti tvarkoma pagal
segmentus, kad būtų teisingai užregistruotos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos
išmokų pinigų srautai.
104. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią BĮ veiklos dalį sudarančiam segmentui.
105. Aiškinamajame rašte pagal kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia ataskaitinio ir praėjusio
ataskaitinio laikotarpio informacija:
105.1.pagrindinės veiklos sąnaudos;
105.2.pagrindinės veiklos pinigų srautai.
Apskaitos politikos keitimas
106. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
107. BĮ pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS
„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinys“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ir
dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
108. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo, jei kiti teisės aktai to reikalauja arba
siekiant tinkamiau parodyti VSS finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Apskaitos
politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos
politika taikoma taip, lyg visada būtų buvusi taikoma, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma
ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos

keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių
informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos
keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Apskaitinių įverčių keitimas
109. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
110. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
111. Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti BĮ direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu gali
būti sudaroma komisija, atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertį,
taip pat poveikio nustatymą ir rodymą finansinėse ataskaitose.
112. BĮ finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti
rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio
ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama
aiškinamajame rašte.
113. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas BĮ pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti
(pvz., nusidėvėjimo normatyvas).
Apskaitos klaidų taisymas
114. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
115. 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
kaip 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei įstaiga neturi gauto
finansavimo, tai klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to
ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė kaip 0,25 procento turto balansinės
vertės.
116. Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
116.1.jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos
eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
116.2.jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS
Finansinės būklės ataskaita

1. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 766,32 Eur. Informacija
apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateiktas lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
(P03).
Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje vertė 58172,93 Eur.
2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.
Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turo likutinė vertė 224504,19
Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį“ (P04).
Per ataskaitinį laikotarpį ,pagal apskaitos politiką proporcingai buvo panaudota dotacijos dalis
126979,92 eurų pastato „ Technopolio infrastruktūra“ nusidėvėjimui, kuri rodoma finansavimo
pajamose.
Negyvenamojo pastato „ Technopolio infrastruktūra“ sienų konstrukcija yra metalas su karkasu , tuo
pagrindu yra taikoma ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 15 metų normatyva .
Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje vertė 31598,43 Eur.
Turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.
Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto neturi. Finansinio turto informacija
detalizuota lentelėje „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (P05).
Turto, priskirto prie kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, įstaiga neturi.

Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.
Įstaiga neturi biologinio turto.
3. Pastaba Nr. P05. Ilgalaikis finansinis turtas.
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta lentelėje „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“
(P05).
5. Pastaba Nr. P08. Atsargos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 5717,05 Eur, iš jų yra 27,40 Eur medžiagos
(kuras) ir 5689,65 Eur atsargos skirtos parduoti. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai atsargos sudaro
3690,61 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 49674,54 Eur, iš jų
gauta nemokamai nebuvo. Nurašyta atsargų už 47648,10 Eur. Išduota naudoti ūkinio inventoriaus per
ataskaitinį laikotarpį vertė yra 1722,90 Eur . Atsargų detali informacija pateikta lentelėje „Atsargų
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P08).
6.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:


Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.


Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2136,13 Eur:
Tiekėjai
(5 didžiausi)
Interneto vizija UAB
Gjensidige ADB
BĮ Parkavimas Kaune
Santermita UAB
PODBEAN TECH INC

Suma (Eur)
507,38
419,06
416,66
243,55
112,29

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 303,97 Eur:
Tiekėjai
(5 didžiausi)
Lietuvos oro uostai VĮ
Bolderaja Serviss,SIA
LTG Infra AB
LTG Link UAB

Suma (Eur)
145,20
107,29
43,56
7,92

Detali išankstinių mokėjimų informacija pateikta lentelėje „Informacija apie išankstinius
apmokėjimus“ (P09).
7. Pastaba Nr. 10. Per vienus metus gautinos sumos.
Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 177134,55 Eur, iš jų:



Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 27175,69 Eur:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.


Gautinos sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

Suma (Eur)
18548,30
83,31
8544,08

Sukauptos gautinos sumos 149755,29 Eur:

Eil.
Nr.
1
2.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
Atostogų kaupiniai
ES finansavimas ateinančiam laikotarpiui

Suma (Eur)
20861,62
128893,67



Kitos gautinos sumos sudaro 203,57 Eur.
Eil.
Tiekėjai
Nr.
(5 didžiausi)
1.
Valstybinis socialinis draudimas
2
Valstybinė mokesčių inspekcija

Suma (Eur)
203,54
0,03

Informacija apie gautinas sumas pateikta lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas
sumas“ (P10).
Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

8.

Piniginių lėšų likutį 136726,54 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko
sąskaitose 136477,96 Eur, grynieji pinigai 92,08 Eur, pinigai kelyje 156,50 Eur .
9. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (P12).
10.

Pastaba Nr. P13 ir P14. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.
Finansiniai įsipareigojimai pateikti lentelėje „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį
laikotarpį“ (P13, P14).
11. Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.
Įstaiga atidėjinių neturi.
Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir panaudojimo laiką pateikti lentelėse „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ir
„Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“ (P15).
12. Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Informacija pateikta lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17):


Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13568,84 Eur:
Tiekėjai
(5 didžiausi)
Ignitis UAB
City Service Cleaning UAB
Rita Kaupelienė
Energijos skirstymo operatorius AB
Kaunas 2022 VŠĮ



Sukauptos mokėtinos sumos 24744,35 Eur:

Eil.
Nr.
1.

Sukauptos mokėtinos sumos

2.

Sukauptos atostogų sąnaudos
Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo
įmokų sąnaudos



Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2957,34 Eur

Eil.
Nr.
1.
2.

Tiekėjai
(5 didžiausi)
Valstybinei mokesčių inspekcijai
Litfas UAB

Suma (Eur)
5473,99
1532,19
1099,50
910,42
826

Suma (Eur)
24307,33
437,02

Suma (Eur)
2957,33
0,01

13. Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.
Informacija apie pajamas pateikta lentelėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ (P21).
14. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.
Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos lentelėje „Informacija pagal veiklos segmentus:
Pagrindinės veiklos sąnaudos“.
15. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 288632,05 Eur, tai dalininkų kapitalas
240810,88 Eur , einamų metų sukauptas perviršis 41909,20 Eur ir ankstesnių metų sukauptas perviršis
5911,97 Eur.
16. Įstaigos gauta finansinė parama.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga paramos negavo.
17. Nebalansinės sąskaitos.
Įstaigos nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomas išduotas naudoti ūkinis inventorius 25455,86
Eur, gautos pagal konsignacines sutartis prekės 19587,51 Eur .

Išduoto naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį vertė yra 1722,90 Eur.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas:
Panaudos davėjas
Kauno miesto savivaldybė

Turto pavadinimas

Vertė, Eur

Negyvenamos patalpos

11554,97

A. Mickevičiaus g. 58 ,Kaunas
Kauno miesto savivaldybė

Negyvenamos patalpos

8053,04

Rotušės a.15 ,Kaunas

Tadas Stankevičius

Direktorius
(parašas)

Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita, BĮ
grupės vadovė

Rūta Balsytė
(parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RŪTA,BALSYTĖ
Parengė: Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, BĮ specialistė Živilė Bražiūnaitė,
Tel. Nr.16:16:41
Data: 2022-03-31
863871914, zivile.braziunaite@kba.lt
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VšĮ Kaunas IN
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas: Mickevičiaus g. 58, Kaunas
1.2. Telefono Nr.: +37061623828
1.3. El. pašto adresas: info@kaunasin.lt
1.4. Interneto svetainės adresas: www.kaunasin.lt
1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1999
1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Tadas Stankevičius, 2020 02 05

II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
Nepaisant išorės veiksnių, darančių didžiulę įtaką pagrindinėms įstaigos veikloms – miesto
žinomumo realizavimui atvykstamojo turizmo ir užsienio investicijų pritraukimo veiklose – įstaiga
sėkmingai įgyvendino planuotus tikslus, metų eigoje ne tik reagavo į besikeičiančias aplinkybes
(Baltijos jūros šalių forumo organizavimas, kampanijos baltarusių relokacijai inicijavimas, partnerių
sutelkimas bendrai kampanijai „Ateitis elektronikams“), bet ir plėtė savo vykdomų veiklų spektrą –
pradėta aktyviai dirbti relokacijos kontekste, taip pat nuo 2021 m. gruodžio mėnesio įstaiga pradėjo
filmų industrijos skatinimo veiklas Kauno mieste, prisijungdama Kauno filmų biurą (KFB).
Didelė laiko dalis buvo skirta ir pasiruošimui 2022 metų Kauno Europos kultūros sostinės (Kaunas
2022) renginiams bei iniciatyvoms, stengiantis užtikrinti geriausius įmanomus rezultatus
atvykstamojo turizmo kontekste.

III SKYRIUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS
REZULTATAI

Turizmo skyriaus veiklos 2021
Darbas su užsienio rinkomis: (Latvija, Estija, Lenkija, Suomija)

Kaunastic summer kampanija apimanti: soc. medijas (įrašus ir nukreiptą reklamą) Facebook,
Instagram, radijo eterį (žaidimai ir pranešimai), online tv integracija, straipsnius spaudoje ir online
portaluose, išorinę vaizdinę reklamą ant viešojo transporto, naujienlaiškius, nuomonės formuotojų ir
žurnalistų vizitus.
Delfi LV užsakomųjų straipsnių serija - 8 vnt. Pasiekta auditorija - 32 160 - straipsniai viso
perskaityti.
Banerinė reklama DELFI LV - 940022 parodymai;
TV reklama LV- Kaunastic vasara video LV svetainėje tv3play ir m.tv3play - 167924 parodymų.
Delfi EE užsakomųjų straipsnių serija - 4 vnt. Pasiekta auditorija - straipsniai viso perskaityti
17782 kartus.
Integruota turinio (video) kampanija Estijos rinkai - Video turinys susilaukė aktyvių paspaudimų
ir tiesioginių apsilankymų mūsų visit.kaunas.lt svetainėje, pritraukti - 3683 nauji svetainės lankytojai
iš Estijos. Video žiūrėtas 469 966 kartus ir paspaustas 5574 kartus.
Native banerinis turinys EE ir PL rinkoms - 2 mėn. trukmės - Baneris viso buvo parodytas 1 042
823 kartus.Estijoje parodytas 408 685 kartus. Lenkijoje parodytas 634 138 kartus.
Radio reklama LV radio eteryje #kaunastic atostogos
Radijo šaukiniai 5 dienos (liepa) STAR FM eteris + 5 žaidimai (su prizais skatinančiais atvykti į
Kauną, pvz. nakvynė, skrydis, vakarienė, spa ir kt.).
Šaukiniai ir laidos kampanija - 5 kampanijos dienos pasiekė - 150 000 klausytojų

Darbas su Lietuvos rinka
Būk turistas savo mieste Kaunastic vasara. Kaunastic ruduo.
Užsakomieji straipsniai spaudoje (online ir žurnalai): 36 vnt. Viso pasiekta auditorija - 309 252.
Lofficiel (3 numeriai): pvz: https://www.lofficiel.lt/gyvenimo-budas/imperatoriskas , tiražas po 10
000.
Beatos virtuvė (2 numeriai) - online nėra tik print, po 10000 tiražas
Delfi (8 straipsniai - gegužė, birželis, liepa), 8 straipsniais pasiekta auditorija - 41 534 (straipsnių
perskaitymų skaičius) pvz.: https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/premium/ypatinga-dienakauniuke-marsrutas-keliaujantiems-sumazaisiais.d?id=87719445&fbclid=IwAR3YUyl6vdGtehkjrEQ5EUmH_ptSiiEdct2dKSUqxpTGmhiwaitLlx0ezs
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/premium/nauji-skoniaikaune.d?id=87663519&fbclid=IwAR3yse5E7NdkHbDoafBse1EJXu4vL8nVs2Bt29clMrNNoDLE5VaQKhpGd8

15min (4 straipsniai -birželis, liepa, rugpjūtis) - pasiekta auditorija - 11 643 (straipsnių perskaitymo
skaičius) pvz.:
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kauno-viesbuciu-gidas-nuo-nakvynesvienuolyne-iki-art-deco-apartamentu-642-1518490
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kauno-tvirtove-kitaip-ne-tik-fortai-6421544222?fbclid=IwAR0KBM3PNQ7WB23GJbmuaVjvLMPKx3uOqsKEj1X2mgeDTuQIbjJycf7Ud4
Kas vyksta Kaune (1 straipsnis - gegužės mėn.) - pasiekta auditorija Pasiekta FB (reach) 47831,
straipsnio perskaitymų skaičius - 2706.
https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/27/laisvalaikis/turistas-savo-mieste-arba-ko-apie-kaunanezinome-mes-foto/
Regioninė žiniasklaida: Alytaus gidas (online) - 3 straipsniai)), Sūduvos gidas (online) - 3
straipsniai)), Vakarų ekspresas (spauda ir online - 3 straipsniai), Šiaulių naujienos (spauda) - 3
straipsniai), Panevėžio sekundė (spauda) - 3 straipsniai), Utenos žinios (spauda) - 3 straipsniai).
Radio reklama #kaunastic savaitgalis, #kaunastic atostogos
Radijo šaukiniai 2 mėn. (birželio pab., rugpjūčio pab. - 62 dienos) ZIP FM eteris + 5 žaidimai (su
prizais skatinančiais atvykti į Kauną, pvz. nakvynė, skrydis, vakarienė, spa ir kt.) + 2 FB postai.
Šaukiniai ir laidos kampanija pasiekė - 3116306 klausytojus. Facebook pasiekta auditoja - 11 374.
Viso radio reklama pasiekė - 3 127 680
TV laida
TV3 kulinarinių kelionių laida “Maisto kelias” su Leonardu Pobedonoscevu ir Audriumi Bružu.
Parengta programa, suderintas turinys, filmavimas - 2 dienos. Laida transliuota liepos 3 d. Nuo to
laiko pasiekiama online. Pasiekta auditorija - 60 000.
https://play.tv3.lt/shows/maisto-kelias,serial-2598438/serija-2,episode-3057908
Nuomonės formuotojai: Viso pasiekta auditorija - 2 023 427.
Savaitgalio programa Kaune skatinanti domėtis veiklomis, parodoma jų įvairovė ir gausa.
Indrė Kavaliauskaitė sukūrė 90 komunikacijos turinio vienetų. Iš kurių 3 yra postai, likęs turinys
Instagram stories. Viso parodymų: 1 858 424 Postai. 3 postai, kurių parodymų skaičiai yra: 182 212,
Stories. Viso parodymų: 1 494 000. Highlights. Sukurtas ir patalpintas „Kaunastic“ highlight su
storiais iš kelionės Kaune.
Kristina Marmozel (mikro influencerė) sukūrė 64 komunikacijos turinio vienetus, iš kurių 2 postai.
Pasiekta auditorija - 165 003.

Kaunas dovanoja: 400 #kaunastic naktų

Rugsėjo 15 d. net 26 Lietuvos miestuose startavo VšĮ „Kaunas IN“ ir „Lietuvos pašto“ akcija, kurios
metu buvo dovanojama daugiau kaip 400 nakvynių Kaune. Siekdami originaliai paminėti Tarptautinę
turizmo dieną, ieškojome išradingo ir kitokio būdo ją švęsti. Nusprendėme žmones iš 26 Lietuvos
miestų apdovanoti nakvyne Kaune ir taip paskatinti keliauti bei tapti turistais. „LP Express“
paštomatuose išslapstytas dovanas gavo tie, kas buvo pirmesni, greitesni ir akylesni soc. tinklų
sekėjai. Įdomu tai, kad visos dovanos buvo rastos per kiek mažiau nei 3 val. nuo akcijos paskelbimo.
Tikslas padidinti viešbučių užimtumo rodiklius, bet ir pritraukti daugiau turistų į Kauno muziejus,
pramogas, maitinimo vietas šaltuoju sezonu. Juk atvykimas į miestą ir apsistojimas – tik pirmasis
keliautojo žingsnis, po kurio seka malonūs ieškojimai, apsilankymai bei atradimai.
Komunikacijai pasitelkti pranešimai spaudai, nuomonės formuotojai (3: Agnė Kulitaitė, Aurimas
Valujavičius, Indrė Kavaliauskaitė savo komunikacija pasiekė daugiau kaip 300 tūkst. dydžio
auditoriją, tad nenuostabu, kad dovanos tirpte ištirpo.
Kuponai, kviečiantys pernakvoti prie akcijos prisijungusiuose Kauno viešbučiuose („Radisson Hotel
Kaunas“, „Monte Pacis“, „Daugirdas“, „Amberton Cozy“, „Apple Economy“, „Best Western
Santaka“, „Victoria Hotel“, „Hof Hotel“, „Magnus“, „Ibis Kaunas Centre“) galioja net pusę metų, iki
pat kovo mėnesio.

Kaunastic maršrutai
Sukurti 5 It’s Kaunastic serijos maršrutai: “Kaunas tarp eilučių”, “Diplomatinis Kaunas”,
“Piligriminis Kaunas”, “Šilainiai”, “Aleksotas” - visi maršrutai prieinami spausdinta, pdf ir online
versijose:
https://visit.kaunas.lt/lt/leidiniai/

Suvenyrikos kūrimas.
Suvenyrų maketų derinimas, naujų kūrimas, naujų suvenyrų paieška. Skirta tiek reprezentacijai, tiek
asortimento pildymui ir pardavimų skatinimui.

Leidyba, spaudos darbai: užsakymai, sutarties administravimas, maketų atnaujinimas, kiekių
paskirstymas ir užtikrinimas. https://visit.kaunas.lt/en/maps-and-guides/

Ekskursijų organizavimas pavieniams asmenims ir grupėms: maršruto paruošimas, objektų
užsakymas, gidų paieška ir užsakymas, komercinių pasiūlymų ruošimas, dalyvių registravimas,
mokėjimų derinimas, naujų maršrutų ekskursijoms inicijavimas, objektų, maitinimo ir transporto
paslaugų užsakymas pagal poreikį, viešųjų pirkimų atlikimas. Per 12 mėn. suorganizuota 92
ekskursijos, kuriose dalyvavo 2300 asm.
Turizmo komercija - e.parduotuvė. Prekių per el.parduotuvę ir turizmo informacijos centre bei pagal
konsignaciją perduotų kitiems platintojams pardavimas. Prekių tiekėjų suradimas arba mūsų sukurtų
užsakymas, apskaitos, dizaino derinimas, kainų sudarymas, konsignacinių sutarčių rengimas ir
nuolatinis administravimas, bendradarbiavimas su tiekėjais, pakankamo kiekio užtikrinimas tiek
TIC‘e tiek kituose prekybos taškuose siuntimas, pakavimas. Parduota prekių per 12 mėn. - 4588 vnt.
https://visit.kaunas.lt/lt/el-parduotuve/
InterReg projektai "Projekto Nr. LT-PL-3R-234 „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir
Kauno miestus, vystymas“ pagal programą „Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną“ įgyvendinimas. Baigtas įgyvendinti projektas. Suorganizuoti Kauno ir Elko gidų mokymai
(online) - 2 vnt., 1 blogerio apsilankymas ir 1 straipsnis apie Kauną, sukurtas reprezentacinis video 3
kalbomis ir po 2 versijas (ilgoji ir trumpoji).
“Susikurk savo Kauną” https://www.youtube.com/watch?v=3XQmmj0XlrE&t=74s
Turizmo informacijos centras Darbas 362 dienas per metus (tik 3 nedirbamos dienos: Kalėdų diena,
Velykų diena ir Sausio 1-oji). Per 12 mėn. apsilankė - 11961 lankytojai ir aptarnauta 2 519 (telefonu,
el.paštu ir FB užklausos).
3 turizmo informacijos punktai - priežiūra ir leidinių papildymai - (oro uostas, autobusų stotis ir
geležinkelio stotis) - po 2 kartus per mėn. t.y. 72 vizitai.
Draugiškų turizmui informacijos vietų veiklos priežiūra - 21 vnt. * 12 mėn. - viso 21 vizitas, leidinių
pristatymas/ aprūpinimas.
Internetinių puslapių visit.kaunas.lt ir www.kaunastika.lt informacijos atnaujinimas ir priežiūra.
Konferencinio turizmo skatinimas. Parengta nauja tvarka tarptautinėms konferencijoms remti,
komisijos nuostatai.
Ženklinimas. Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra projektas - dalyvavimas darbo grupės posėdžiuose, maketų
peržiūra, pastabų teikimas, derinimas, konsultavimas. (stulpas su rodyklėmis, stendai su žemėlapiais,
stendai prie objektų kt.). 2021 metais užbaigtas ir pilnai įvykdytas Kauno miesto ženklinimo, skirto
turistams ir miestiečiams, infrastruktūros projektas. Kauno mieste įrengti 237 ženklinimo
infrastruktūros objektai (155 informaciniai stendai (šešių tipų) ir 82 krypties rodykles pėstiesiems.
Komunikacija soc. tinkluose It's Kaunastic, Kaunastika
Kaunastika https://www.facebook.com/kaunastika - komunikuojama lietuvių kalba, orientuota į
lietuvius ir užsienyje gyvenančius lietuvius. Metinis pasiekiamumas: 3 256 061 vartotojų, bendras
įrašų skaičius paskyroje: 256.
It’s Kaunastic https://www.facebook.com/kaunastic - komunikuojama anglų kalba, orientuota į
užsieniečius ir užsienyje gyvenančius lietuvius. Metinis pasiekiamumas: 2 644 020, įrašų paskyroje
skaičius 176.

It’s Kaunastic Instagram - https://www.instagram.com/kaunastic/ - komunikuojama anglų kalba,
orientuota į užsieniečius ir lietuvius. Metinis pasiekiamumas: 940084, įrašų skaičius: 177, istorijų
(stories) skaičius: 1661.
Naujienų
rubrika
LT
https://visit.kaunas.lt/lt/naujienos/
naujienų
rubrika
EN
https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/. Bendras metinis straipsnių skaičius: 127 unikalūs straipsniai,
adaptacija į LT arba EN kalbą.
Komunikacijos veiklų pasiekiamumas: Lietuvos rinka ir užsienio rinkos (apibendrintai)
Bendras užsienio rinkų pasiekiamumas (įvertinus socialinius tinklus ir kitas rinkodaros priemones
rinkai pasiekti): 6 231 354.
Lietuva – 5 644073 (per užsakomuosius straipsnius portaluose, radijo laidas, spausdintus žurnalus,
spausdintus straipsnius regioniniuose laikraščiuose-leidiniuose), TV laidas, nuomonės formuotojus.
Lietuvos rinkos pasiekiamumas socialiniais tinklais: 3 256 061.
Bendras Lietuvos pasiekiamumas: 8 900 134.
Pastaba: skaičiuojant pasiekiamumus, skaičiuojami ne unikalūs vartotojai, pamatę mūsų rinkodaros
žinutę: t.y. vienas žmogus gali pamatyti reklamą daugiau nei vieną kartą arba daugiau nei per vieną
kanalą.
Turizmo statistika
Apgyvendinimo įstaigų statistika (turistų skaičius ir nakvynių skaičius) - duomenys iš Stat. dep.
Statistikos departamento duomenimis, per 2021 metus Kauno miesto apgyvendinimo įstaigos sulaukė
165 037 svečių, kurie praleido 334 762 naktis. Palyginti su 2020 metais, svečių skaičius padidėjo 17
proc., o nakvynių skaičius +21 proc. Svečių viešnagės vidutinė trukmė buvo 2 naktys.

Rinkodaros skyriaus veiklos 2021
Straipsnių užsienio žiniasklaidoje apie prioritetinius Kauno sektorius inicijavimas, rengimas,
publikacijos užtikrinimas.
Vokietijos rinkai, elektronikos sektorius: https://baltic-review.com/lithuania-kaunas-electronics-hub/

Lenkijos rinkai, apie Kauno potencialą ir kokybę (skirtas pritraukti investuotojų dėmesį renkantis
lokaciją, kuomet Kaunas palyginamojoje analizėje yra vertinamas su Lenkijos miestais.

Iki metų pabaigos suplanuoti, derinami ir bus publikuoti dar su išėjimai į užsienio žiniasklaidą: video
interviu startuolių Kaune tema ir Kauno aleksoto inovacijų parką, jo konceptą, viziją ir ateitį
pristatantis straipsnis.
Aleksoto inovacijų pramonės parko (AIPP) marketinginė medžiaga lietuvių ir anglų k.
Surinkta, parengta ir pateikta informacija, pristatanti AIPP projektą, kuri gali būti naudojama
potencialiems nuomininkams į parką pritraukti. Medžiaga bus plėtojama, pildoma priklausomai nuo
projekto etapų eigos (parengus plėtros planą ir etc.).

Pranešimų spaudai, pristatančių Kauno miesto verslo, investicijų, aukštojo mokslo, talentų,
startuolių konkurencinius pranašumus rengimas ir publikavimas vietos ir užsienio
žiniasklaidai. Straipsnių skaičius - 94 (47 straipsniai lietuvių k., 47 straipsniai anglų k.).

Rinkodaros kampanija, skirta pritraukti aukštos kvalifikacijos (pvz.: informacinių
technologijų srities) iš Baltarusijos į Kauną.
Kampanijos trukmė - 2 mėn. Kampanijos apimtis - 3 reklaminiai skydeliai populiariausiuose naujienų
portaluose, 2 socialinių tinklų paskyrų sukūrimas, turinio kūrimas ir publikavimas, 1 užsakomojo
straipsnio parengimas ir publikavimas IT specialistų tiksliniame naujienų portale, reklamos
raktažodžiai paieškos sistemose.

Kampanijos pamatymai (baneriai, straipsniai, raktažodžiai): 3 339 076 tiksliniai vartotojai.
Kampanijos pasiekiamumas: 632 719 tiksliniai vartotojai.
Paspaudimai ant kampanijoje naudojamų įrankių: 19 351.

Komunikacijos socialiniuose tinkluose rezultatai (Facebook ir Instagram):
Facebook: 542 972 pamatymai, 2186 paspaudimai.
Instagram: 1 220 333 pamatymai, 4 074 paspaudimai.

Kampanijos laikotarpiu gautas užklausų skaičius - iš 76 tikslinių kontaktų. Talentus pritraukianti
kampanija buvo nutraukta anksčiau laiko, dėl pasikeitusios politinės situacijos Baltarusijoje.
Komunikacija socialiniuose tinkluose verslo tematika
Administruojamas profilis socialiniame tinkle Facebook @KaunasticBusiness. Bendras metinis
pasiekiamumas: 1 572 280.

Administruojamas profilis socialiniame tinkle Facebook @KaunasticStartups. Bendras metinis
pasiekiamumas: 65 692 (organinis, be perkamos reklamos).

Administruojamas įstaigos profilis socialiniame tinkle LinkedIN, kuriame komunikacija
įgyvendinama tik anglų k., įrašų skaičius 86, pasiekiamumas (organinis, be mokamos reklamos): 23
175.

Kauno įvertinimas tarptautiniuose reitinguose, apdovanojimuose: už nuopelnus verslo,
investicijų, turizmo, rinkodaros srityse (buvo teikiamos aplikacijos, teikiama Kauno
kandidatūra laimėjimams):
Kaunas IN - metų turizmo kompanija. Apdovanojimai - Baltic Prestige Awards.
https://corporatelivewire.com/Awards/Baltics21/Baltics21.html#p=1. Papildomai - Kaunui,
kaip laimėtojui, skirtas esminis akcentas paskutiniame šių metų
leidinyje:https://kaunasin.lt/wp-content/uploads/2021/11/Kaunas-BPA-202122.pdf. Plačiau
apie laimėjimą: https://kaunasin.lt/tarptautinis-apdovanojimas-kaunui-uz-turizmo-marsrutupletra/
Kaunas - ateities technologijų miestas, fDi Intelligence“ reitinge „Ateities technologijų
miestai“ (ang. Tech Cities of the Future 2021/22) Kaunas užėmė 3 vietą efektyvaus resursų
valdymo kategorijoje bei užsitikrino vietą geriausias investavimo strategijas taikančių
miestų dvidešimtuke. Plačiau: https://kaunasin.lt/kaunas-ivertintas-top-ateitiestechnologiniu-miestu-reitinge/
Finalinis TOP3 prestižiniuose rinkodaros-komunikacijos apdovanojimuose World
Media Awards: https://kaunasin.lt/kaunas-prestizinio-rinkodaros-konkurso-world-mediaawards-finale/
Kaunas įvertintas kaip verslui draugiškas miestas:„Emerging Europe“ įvertintas už (angl.
Quality of Life) ir skyrė 7 vietą. Miesto ekonominis potencialas (angl. Economic Potencial)
taip pat neliko nepastebėtas – šioje kategorijoje Kaunas užėmė aukštą 8 poziciją. Bendrame
verslo aplinkos draugiškumo vertinime Kaunui atiteko 23 vieta. Plačiau:
https://kaunasin.lt/tarptautinis-pripazinimas-kaunui-uz-verslui-draugiska-aplinka/

Verslo skyriaus veiklos 2021
3,5 etato

Renginiai Kauno verslo bendruomenei – 4 renginiai
2021 06 02 Užsieniečių (baltarusių) įdarbinimo praktinių seminaras – nuotolinis seminaras įmonių
HR specialistams su „Užimtumo tarnybos“ ir „Migracijos departamento“ specialistų pristatymais,
Q/A bei įmonių tarpusavio patirties pasidalinimu. Auditorija: 25 dalyviai. Po renginio natūraliai
susikūrę šiems klausimams dedikuota Kauno įmonių grupė Linkedin platformoje.

Tarptautinės verslo bendruomenės Kaune (IBCK) renginiai
2021 06 10

IBCK 10. Kaunas: the Cornerstone of Lithuania's Business Services Hub

Tarptautinis, nuotolinis renginys, organizuotas kartu su „Investuok Lietuvoje“, daugiau skirtas
užsienio auditorijai ir Vilniuje įsikūrusiems GBS/ IT centrams. Pristatęs Kauno patrauklumą šiuose
sektoriuose. Auditorija: 747 peržiūrų.
2021 10 07
inovacijų?

IBCK 11. Aukštosios mokyklos ir verslas Kaune: nuo studentų prie

Gyvas renginys, skirtas vietinėms verslo ir aukštųjų mokyklų auditorijoms, apie esamą stojimų bei
bendradarbiavimo situaciją bei galimybes sukurti daugiau inovatyvių produktų išnaudojant kartu.
Auditorija: 25 dalyviai.
2021 12 15

IBCK 12. Kauno ekonominis paveikslas: pakeliui į naują realybę

Kauno verslo bendruomenei bei platesnei publikai skirtas renginys tiek gyvas, tiek nuotolinis
renginius, iš įvairių rakursų, savo sričių lyderių pristatantis esamą Kauno ekonominį paveikslą bei
didžiausius artimos ateities iššūkius, galimybes.

Kauno socioekonominė apžvalga 2020 – 36 psl. Informacinis-statistinis leidinys patraukliai
pristatantis skirtingus Kauno ekonominius sektorius, verslo infrastruktūrą, švietimo duomenis,
gyvenimo kokybę mieste ir bendrą statistinę Kauno informaciją.

4 informaciniai prioritetinius sektorius pristatantys vienlapiai – dvipusiai informacijos-statistiniai
rinkiniai patraukliai ir koncentruotai pateikiantys sektorių investicinę aplinką Kaune. Skaitmeniniai
ir fiziniai (bendrai – 200 vnt.) variantai.
Kartu – atlikta 2 didžiausių sektorių (GBS/ICT ir elektronikos) giluminė statistinė analizė,
atskleidžiant pilnesnį sektorių vaizdą, negu tik užsienio investuotojus apimančios „Investuok
Lietuvoje“ analizės.
Sektoriai: GBS/ ICT (Verslo paslaugų, IT sektorius), Elektronikos, Gyvybės mokslų ir medicinos
technologijų, MRO (aviacijos remonto bei priežiūros)

„Power BI“ statistinės Kauno socioekonominės duombazės sukūrimas – išmanaus įrankio
įdiegimas ir duomazės, padedančios nemaža dalimi automatizuotai rinkti, sisteminti, analizuoti bei
pateikti įvairius statistinius duomenis, sudarymas.

„Teachers Lead Teach“ („Vedliai“) – skaitmeniniai įrankiai ir apmokymai pradinių klasių
mokytojams, leidžiant pasitelkti informacines technologijas, patraukliau, interaktyviau ir įdomiau
pateikti pamokų medžiagą pradinukams.
2 etapai:
Projekto piloto įgyvendinimas – 40 Kauno pradinių klasių mokytojų, 15 mokyklų
Naujo etapo, visiems Kauno pradinukų mokytojams finansavimo paieškos (pritrauktas išorinis,
privatus finansavimas) – 150 Kauno pradinių klasių mokytojų, 21 mokykla

„Kaunastic Business“ naujienlaiškis – 5 naujienlaiškiai verslo bendruomenei ir besidomintiems
(aukštosios, valstybinės institucijos) Kauno verslo/ investicine aplinka. Pateikiamos ryškiausios
naujienos, apžvalgos, iliustruoti statistiniai faktai, kuriant informatyvų ir teigiamai miestą
pozicionuojantį koncentruotos informacijos srautą. Auditorija: 601 naujienlaiškio atidarymas.

„Ateitis – elektronikams“ kampanija (išorinis finansavimas) – TOP5 didžiausiių elektronikos
komponentų įmonių – Continental, Hella, Kitron, Littelfuse, Teltonika Networks, bei KTU, KTK
subūrimas, įtikinimas ir visos programos tikslinių priemonių, orientuotų į 10-12 kl. moksleivius, jų
tėvus, taip pat matematikos, fizikos, IT mokytojus, sukūrimas bei įgyvendinimas. Biudžetas: ~55 000
EUR
Rezultatai: 14 renginių, 838 dalyviai renginiuose, 23 straipsniai, 7 pasirodymai TV/ radijuje, soc.
Tinkluose – 11 mln. parodymų, pasiekta – 791 000 momentinių vartotojų
Stojimų pokytis: ~35% stojimų į elektronikos (BA) programas Kaune augimas (48 pirmakursiai).

Interreg „Ecoc-SME“ projektas, kartu su VDU Verslumo praktikų centru (išorinis finansavimas)
– projekte siekta įvertinti galimybes ir pateiktos 3 idėjos-siūlymai kaip būtų galima paskatinti

startuolių, kultūros sferų plėtrą ir sinergiją, artėjančių KEKS2022 metų kontekste. Projekto lėšomis
pusę metų kofinansuotas 0,3 etato.

Kauno užsienio investuotojų apklausa – kasmetinės apklausos, leidžiančios įvertinti investuotojų
(ne)pasitenkinimą, probleminius investicinės aplinkos aspektus, įvertinti valdžios institucijų
paslaugumo vertinimą bei stebėti požiūrio pokyčius, vykdymas ir rezultatų analizės pateikimas.

Bendros Kauno GIS sistemos papildymas dvejomis duombazėmis – surinktas pilnos aukštųjų ir
profesinių mokyklų bendrabučių (lokacijų ir lovų) duombazė bei analogiška – viešbučių duombazė.

KarjeraKaune.lt tinklapio informacinis pildymas ir atnaujinimas – tinklapis skirtas supažindinti
moksleivius, studentus ar kitus besidominčius ateities karjeros perspektyvomis Kauno siūlomomis
galimybėmis. Startuota pernai pačioje metų pabaigoje, šiemet – tinklapio pildymas ir plėtra
(asmenybės testo pridėjimas, informacijos pildymas), dabar – didesnis tinklapio atnaujinimas, V2
versijos sukūrimas (įgyvendinama). Auditorija: ~28 000 vartotojų.

4 relokaciją į Kauną pristatantys video (tęstinis) – anglakalbiai, patrauklūs, informaciniai 4-5 min.
filmukai iš praktinės pusės pristatantys/ patariantys dėl relokacijos Kaune (relokacijos gido
kaunasin.lt tinklapyje papildymas).
Temos: 1) Atvykimas į Kauną ir susisiekimas mieste; 2) Kauno mikrorajonų apžvalga ir
apgyvendinimas Kaune; 3) Atvykus į Kauną: migracija, vizos ir socialinės paslaugos; 4) karjera ir
studijos Kaune

Pagalba besirelokuojantiems į Kauną
77 į Kauną svarstančių ar jau besirelokuojančių žmonių užklausų dėl teisinių, praktinių relokacijos
aspektų atsakymai
6 praktinių relokacijos į Kauną problemų “gyvas“ sprendimas

Baltijos jūros šalių forumo (EUSBSR) organizavimas (išorinis finansavimas) – tinklapio,
tinklinimo platformos, registracijos, vietinių ir nuotolinių transliacijų pateikimo koordinavimas ir
užtikrinimas.
~40 renginių, ~1700 registracijų.

Įvairiapusis įsitraukimas prie AIPP kūrimosi
-

Urbanistinės studijos publikavimas ir sklaida,

- pristatymai besikreipusiomis, susidomėjusioms įmonėms apie Parko konceptą bei perspektyvą
(6 susitikimai), informacijos apie kūrimosi eigą teikimas,
-

Parko specializacijos analizės rengimas (kartu su „Investuok Lietuvoje“),

-

Konsultacijos KMS dėl poreikių angaro rekonstrukcijai, Plėtros plano techninės specifikacijos,

-

Plėtros plano rengėjų konsultavimas, polapio KaunasIN.lt sukūrimas (baigiamas ).

Verslo konsultacijos ir Kauno ekonominio įvaizdžio kūrimas
8 investuotojų užklausos/ konsultacijų ciklai susiję su įsikūrimo arba plėtros Kaune galimybėmis
9 verslo/ diplomatinių-ekonominių delegacijų atstovų priėmimas ir/ ar vizitų organizavimas
17 investuotojų, veikiančių Kaune, kreipimųsi dėl informacijos suteikimo ar pagalbos sprendžiant
praktines problemas – infrastruktūros, statistikos, potencialių partnerysčių klausimai.
Kviestinių, bendrųjų Kauno pristatymų funkcija

50 SVV konsultacijos dėl įsikūrimo ar verslo plėtros Kaune galimybių

„Sėkmės faktorius: Kaunas“ tinklalaidės (pradėtas vykdyti) – siekiama įtraukti naują, greit
išpopuliarėjusią naują komunikacijos formą pozityviai pristatant gyvenimo Kaune galimybes
jaunesnei (ne tik) auditorijai per įvairių, sėkmingų, įdomių į Kauną atvykusių žmonių istorijas.
Tokiu būdu ne tik pristatant gyvenimo Kaune galimybių įvairiapusiškumą, bet ir kuriant asociacijas
tarp Kauno bei asmeninės/ profesinės sėkmės. Pradėta rengti (pilotinė laida), bendradarbiaujant su
VDU.

5 investicinės aplinkos gerinimo idėjos:
BY įmonių pritraukimo kampanijos (paskatų suteikimas)
Ofisų nuomos kompensavimo GBS/ IT sektoriams sistema
Ateitis - elektronikams iniciatyva
Vedliai (Teachers Lead Tech) – licencijų suteikimas visiems Kauno mokytojams
Kaunastic Startup Week

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS
DARBO UŽMOKESČIUI
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio
palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Darbuotojų skaičius
Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

1

2

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis,
vnt.
3

1

Direktorius

2

Skyriaus vadovas
Vyriausiasis
projektų vadovas
Projektų vadovas
Informacijos
specialistas
Analitikas
Projekto vadovas

3
4
5
6
7

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis
(BRUTO)
Praėjęs
Ataskaitinis
ataskaitinis
Pokytis,
laikotarpis,
laikotarpis,
proc.
Eur
Eur

Ataskaitinis
laikotarpis,
vnt.

Pokytis,
proc.

4

5

6

7

8

1

1

0%

3126,23

3378 ,00

+7,4%

3

4

+33%

2162,63

2220,83

+2,7%

5

-23%

1665,49

1566,95

-6,3%

3

-50%

1439,61

1673,00

+13,9%

2,25

0%

1307,35

1230,80

+6,2%

1
1

+100%
0%

0
1427,50

1871,24
1467,11

+100%
+2,77%

6,5
6
2,25
0
1

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU
5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

Pokytis, proc.

2

3

4

5

1

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.

Iš jų

1.1.1.

Projektas „Kauno regiono ekonominio ir
socialinio bendradarbiavimo skatinimas,
regiono konkurencingumo didinimas,
atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas“

2.

Valstybės biudžeto lėšos

2.1.

Iš jų

2.1. 1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo
sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto
finansavimas

3.

Fondų lėšos
(Nurodyti tikslius pavadinimus)
Kitos lėšos
126,98
Ilgalaikio turto nusidėvėjimui panaudota dotacija iš
kitų šaltinių
Parama
4,26
0
Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir

4.

5.
6.

599,99

445,10

-25,82%

30,91

0

-100%

126,98

0%

0
8,02

-100%
100%

762,14

580,1

-23,88%

103,62

126,76

22,33%

865,76

706,86

-18,35%

Kauno miestus, vystymas. INTERREG V-A
LIETUVOS IR LENKIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ Europos
sąjungos projektas.
Iš viso

Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos
Iš viso lėšų

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius
Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*

II ketv.
tūkst.
Eur

III
ketv.,
Eur

IV ketv.,
tūkst.
Eur

Bendra
išlaidų
suma,
tūkst.
Eur

kodas

pavadinimas

I ketv.,
tūkst.
Eur

1

2

3

4

5

6

7

Darbo užmokestis pinigais

43,68

76,97

45,05

81,8

247,3

2.1.1.1.1.1.

2.1.2.1.1.1.

Socialinio draudimo įmokos

0,83

1,52

1

1,55

4,9

2.2.1.1.1.05.

Ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Transporto išlaikymo
paslaugos
Komandiruočių išlaidos

0,05

0,15

0,15

0,55

0,9

0

0

0

0,15

0,15

0

0,03

0

0

0,03

Materialiojo ir nematerialiojo
turto nuoma
Materialiojo turti paparastojo
remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo
išlaidos
Ekspertų ir konsultantų
paslaugų įsigijimo išlaidos
Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Reprezentacinės išlaidos

0

0,46

0,24

0,44

1,14

0

0,07

0

0,33

0,4

0

0,26

0

1,77

2,03

0

0,03

0,12

0,01

0,16

0,56

0,4

0,4

0,68

2,04

0,02

4,6

0,14

8,5

13,26

0

0,65

3,4

24,66

28,71

6,36

44,56

186,12

64,82

301,86

31,76

31,74

31,74

31,74

126,98

161,44

268,36

216,80

729,86

2.2.1.1.1.06.2
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14
2.2.1.1.1.15.2
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.1.21.

2.2.1.1.1.22.

Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Kitos išlaidos turtui įsigyti

2.2.1.1.1.30.
2.8.1.2.1.1.

Iš viso

83,26

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir
pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus
asignavimus.

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar
perleistą ilgalaikį turtą.
VšĮ „Kaunas IN“ 2021 m. pabaigoje bendra valdomo ir įsigyto ilgalaikio turto vertė siekė
217.38 tūkst. Eur . Per 2021 m. įsigyta ilgalaikio turto už 7,9 tūkst. Eur

Eil.
Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis

Vertė tūkst. Eur
(nurodyta
perdavimo,
pardavimo,
įsigijimo
dokumentuose)

1

2

3

4

1.

2.

3.

Spausdintuvas - Epson
EcoTank L14150 Colour,
Inkjet,Multifunction Printer,
A3+, Wi-Fi, Black,Serijinis
nr.: X6QQ004357, garantija
12 mėn.
Kompiuteris HP PB 445 G7
R7 4700U/16/512/W10P
1F3K6E
Programinė įranga
Microsoft Office Home and
Business2019 FPP English
Šviesdėžė

Data (kada gautas,
įsigytas,
perleistas turtas)

Įsigijimo tikslas,
pagrindimas

5

Naudojimui
įmonės veikloje
1

0,52

2021.10.10

1

0,77

2021.10.05

Naudojimui
įmonės veikloje

4

0,91

2021.10.25

Naudojimui
įmonės veikloje

1

0,52

2021.12.09

4.

Naudojimui
įmonės veikloje
relokacijai ir
integracijai

Dell monitorius

1

0,63

2021.12.15

Naudojimui
įmonės veikloje

Kompiuteris MacBook Pro
(Touch Bar) 13.3, 12

1

1,45

2021.12.15

Naudojimui
įmonės veikloje

5.
6.
7.
8.

Kondicionierius REFRA 3.5
2
2,32
2021.12.17
Kw
Nešiojamas kompiuteris Dell
1
0,78
2021.12.20
Vostro 5310, Intel
*Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neperdavė ir neperleido.

Patalpų vėsinimui
Naudojimui
įmonės veikloje

VII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
(Surašomos išvados, jei buvo atlikta patikrinimų, arba įrašoma, kad patikrinimų nebuvo
atlikta.)

VIII SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA
Apart jau minėtų išorės rizikos veiksnių, dideliu iššūkiu tampa ir specialistų pritraukimas bei
išlaikymas – dėl darbo rinkoje augančių atlyginimų, įstaigai tampa sunku konkuruoti su privataus
sektoriaus atlyginimais bei prisitraukti aukščiausio lygio specialistus įvairiose kompetencijose bei
skyriuose.
Išorės aplinkybės, tokios kaip karas Ukrainoje, taip pat turės ženklią įtaką vykdomų veiklų
rezultatams, todėl įstaigai privalu išlikti lanksčiai bei reaguoti į besiklostančias aplinkybes.

Direktorius

Tadas Stankevičius

