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I. BENDROJI DALIS
Klaipėdos apygardos teismas įregistruotas 1997 m. birželio 19 d., rejestro Nr. 041128,
įstaigos kodas 191844978.
Klaipėdos apygardos teismo pagrindinė veikla – teismų veikla. Pagrindinės veiklos
pajamos – finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos

prekių, turto,

ir paslaugų

pardavimo pajamos.
Kita veikla – turto (stogo) nuoma. Kitos veiklos pajamos – apskaičiuotos turto
naudojimo pajamos.
Klaipėdos apygardos teismas kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų
subjektų neturi.
Klaipėdos apygardos teismas filialų ir struktūrinių padalinių neturi.
Klaipėdos apygardos teisme per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 105
darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 109 etatai.
Teismas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – litais.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA
Klaipėdos apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis
VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
Klaipėdos apygardos teismas tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas
finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės

įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą teismo
pirmininko 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-16. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir
įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Teismo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistemos „Buhalterinės apskaitos
ir finansų valdymo sistema“ (BAFVS), „Stekas“, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal
VSAFAS reikalavimus.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių
metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos teisme nėra. Sprendimų dėl
teisinių ginčų Teismas neturi. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio
dienos Teisme neįvyko.
Teismo veiklos segmentas pagal valstybės funkciją: 03.03.01.01 „Teisėsaugos
įstaigos“, t.y. „Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga“.
Pajamos teisme pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją
verte. Pajamos skirstomos į grupes: a) pagrindinės veiklos pajamos, b) kitos veiklos pajamos,
c) finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Klaipėdos apygardos teisme pagrindinės veiklos pajamos – finansavimo pajamos iš
valstybės biudžeto; pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos prekių, turto, ir paslaugų
pardavimo pajamos; kitos veiklos pajamos – apskaičiuotos turto naudojimo pajamos.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais
tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes:
a) pagrindinės veiklos sąnaudos, b) kitos veiklos sąnaudos, c) finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos.
Klaipėdos apygardos teisme pripažįstamos pagrindinės veiklos sąnaudos.
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
nematerialiojo turto apibrėžimą (materialios formos neturintis, nuo kitų Teismo nematerialiojo turto
vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Teismas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti
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tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos) ir visus nematerialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai: 1) turtas yra lengvai atskiriamas nuo kitų
turto vienetų; 2) pagrįstai tikėtina, kad Teismas būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės
naudos; 3) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 4) Teismas turi
teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar 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.
Išankstiniai

apmokėjimai

už

nematerialųjį

turtą

apskaitoje

registruojami

nematerialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas
ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto
vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos
dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo 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.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar
kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam
nematerialiajam turtui Teismas taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus
teisės aktų nustatyta tvarka. Metų pabaigoje peržiūrėtas turto naudingo tarnavimo laikas, likvidacinė
vertė – 0. Teisme nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo
tarnavimo laikas pagal minimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):
Eil.
Nr.

1.
2.

Turto grupės

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
Kitas nematerialusis turtas

Turto
amortizacijos
normatyvai
(metais)

2
6
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Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą (turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms
atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas
naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio
materialiojo turto vertę) ir visus jo pripažinimo kriterijus, bei perduodama su turtu susijusi nauda ir
rizika.
Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai: 1) pagrįstai tikėtina, kad Teismas
būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 2) galima patikimai nustatyti turto
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 3) Teismas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę
apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, nekilnojamosios
kultūros vertybės ir kitas nekilnojamosios kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė,
nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos nekilnojamosios kultūros vertybės po pirminio
pripažinimo finansinėse ataskaitose rodoma tikrąja verte.
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.
Ilgalaikio

materialiojo

turto

nusidėvėjimas

skaičiuojamas

taikant

tiesiogiai

proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
Teisme yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas:
Eil.
Nr.

Turto grupės

1.

MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai

1.1

Negyvenami pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono,

Turto nusidėvėjimo
normatyvai
(metais)

75

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

15
6
3
9
13
7
9
7
5
5
6
6
5

Žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių teismas neturi,
todėl tikrosios vertės nustatymo metodas netaikomas.
Klaipėdos apygardos teismas neturi biologinio turto.
Atsargos.

Pirminio

pripažinimo

metu

atsargos

įvertinamos

įsigijimo

(pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
taikomas konkrečių kainų būdas.
Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų
balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias
atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jų
balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos
arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje
registruojamas periodiškai. Atsargų likučių savikaina, sunaudotų arba parduotų atsargų savikaina
buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų
likučių inventorizaciją. Atsargos, kurios yra laikomos numatant jas perduoti nemokamai ar už
simbolinį atlygį, turi būti vertinamos įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, bet ne grynąja
realizavimo verte, t. y. jų nuvertėjimas nėra skaičiuojamas.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
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Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro
ilgalaikės gautinos sumos.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš
finansavimo šaltinių, (išankstinį) apmokėjimą už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas, sumas už netesybas ar kt.
Gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos
įsigijimo savikaina. Ilgalaikės gautinos sumos atskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.
Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai
iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės
pokyčių rizika yra labai nedidelė. Teismas

naudoja tris bankines sąskaitas: einamąją

(biudžetinėms lėšoms), depozitinę, specialiąją (pajamos už kopijas ir turto nuomą).
Finansavimo sumos. Teismo gautos lėšos iš valstybės biudžeto specialiųjų programų
vykdymui nėra laikomos finansavimo sumomis.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti (nematerialiajam turtui, ilgalaikiam
materialiajam turtui);
finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
finansavimo sumos kitoms išlaidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas
ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms
išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo

Gautos

(gautinos)

ir

panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio
praeityje teismas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį
su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų
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aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas), kai suma yra reikšminga. Atidėjiniai yra
peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus
įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Turto nuvertėjimas. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal
nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo
požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė,
kuri palyginama su turto balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš
sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių
perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų
sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį..
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie teismo finansinę padėtį paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms
finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų
ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame
rašte, kai jie yra reikšmingi.
Finansinė nuoma (lizingas). Nuomos sutartims 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.
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Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo)
sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe
susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį,
turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai
konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos
sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad
atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių
pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame
rašte.
Informacijos pagal segmentus pateikimas. Teismas turi tvarkyti apskaitą pagal
segmentus. Segmentai – Teismo pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas,
apimančios vienarūšes Teismo teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Teismo veikla apima viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos segmentus.
Teismas turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko
pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos
sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Apskaitos politikos keitimas. Teismas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba
gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines
ataskaitas. Tokio palyginimo reikia teismo finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir
pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo,
apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos
keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos
politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei
pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos
informacijos ar kitų įvykių. Teismo apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą
veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas
ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi
su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
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Apskaitos klaidų taisymas. Apskaitos klaidų taisymas. Ataskaitiniu laikotarpiu gali
būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse
ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų
to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius
finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės. Ir esminės, ir
neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.
Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
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 ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas – teismas turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai
amortizuotas, tačiau dar naudojamas teismo veikloje t.y. programinė įranga ir jos licenzijos.
Per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta nematerialiojo turto. Teismas per atskaitinį laikotarpį nurašė
nematerialiojo turto už 34.173,84 Lt. Nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
įsigijimo savikaina 61.250,26 Lt. Sukaupta amortizacijos suma 61.250,26 Lt. Likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.
Turto grupės pavadinimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje įsigijimo
savikaina

Per
ataskaitinį
laikotarpį
nurašyta
amortizuoto
turto

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
įsigijimo
savikaina

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
sukaupta
amortizacija

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
likutinė vertė

Programinė įranga, jos
licencijos ir techninė
dokumentacija

95.424,10

34.173,84

61.250,26

61.250,26

0

Priedas. P3. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P04. Ilgalaikis materialusis turtas – per ataskaitinį laikotarpį teismas nemokamai gavo
ilgalaikio materialaus turto iš Nacionalinės teismų administracijos už 3.221,02 Lt. Teismas pirko
projektorių iš savo lėšų už 1.868,48 Lt. Teismas per ataskaitinį laikotarpį nurašė turto už 37.674,73
Lt.
Dalis ilgalaikio materialaus turto už 412.591,56 Lt yra nudėvėtas, bet vis dar
naudojamas teismo veikloje. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija, Teismas neturi. Turto, kuris laikinai nenaudojamas teismo
veikloje, Teismas neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami Teismo įprastoje veikloje ir laikomi
vien tiktai pajamoms iš nuomos, Teismas neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto
turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, Teismas neturi.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ateityje, Teismas neturi.
Turtas, kuris naudojamas teismo veikloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal turto
grupes:
litais
Turto grupės
pavadinimas
Pastatai
Kitos mašinos ir
įrenginiai
Transporto
priemonės
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
Iš viso:

Priedas.

Balansinė sąskaita

Įsigijimo savikaina

Likutinė vertė

1.412.580,00
43.880,42

Sukauptas
nusidėvėjimas
412.238,86
30.992,39

1202201
1205401
120601

128.093,00

113.658,56

14.434,44

1208101
1208201
1208301
1209401

35.962,00
469.788,78
53.891,22
9.201,00

32.688,52
376.937,61
44.316,70
9201

3,273,48
92.851,17
9.574,52
0

X

2.153.396,42

1.020.033,64

1.133.362,78

P4.

ILGALAIKIO

MATERIALIOJO

TURTO

1.000.341,14
12.888,03

BALANSINĖS

VERTĖS

PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ilgalaikis finansinis turtas –

ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1004451,71 Lt

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis su amortizuota savikaina. 2012 m. kovo 1 d. įvykdyti
įsipareigojimai, t. y. išmokėta teisėjams pagal Lietuvos Respublikos teisėjams nesumokėtos darbo
užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą ( Žin., 2008, Nr. 129-4917).
Priedas.

P13. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ

LAIKOTARPĮ

BIOLOGINIS TURTAS – Klaipėdos apygardos teismas neturi.
TRUMPALAIKIS TURTAS
P08. Atsargos – ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis 163,59 Lt. Per
ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 63.971,28 Lt, iš jų gauta nemokamai už 2.489,63 Lt.
Sunaudota atsargų teismo veikloje už 64.006,07 Lt, (atiduotas naudoti ūkinis inventorius,
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registruojamas nebalansinėse sąskaitose už 5.170,46 Lt). Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 128,80 Lt, t.y. kuro likutis. Atsargų vertė per ataskaitini laikotarpį mažinta nebuvo.
Tretieji asmenys atsargų

nelaiko. Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti,

pergrupuoto į atsargas nėra.
Priedas P8. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
P09. Išankstiniai apmokėjimai – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.186,69 Lt, iš jų
ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1.126,38 Lt.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 879,41 Lt. Išankstinius apmokėjimus sudaro:
 Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 859,73 Lt.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
Eil.
Nr.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

1.
2.
3.
4.

Transporto draudimas
Periodiniai spaudiniai
Programos priežiūra
Teisinės sistemos atnaujinimas
IŠ VISO:

417,00
442,73
0
0
859,73

463,50
387,00
275,88
0
1126,38

Priedas. P9. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
P10. Per vienerius metus gautinos sumos – ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė
2.325.186,45 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 461.068,93 Lt
Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

1.
2.

Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų
sąnaudos nuo atostogų rezervo
Tiekėjams už suteiktas paslaugas
Soc. draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis
Komandiruotės
Neišmokėtai teisėjų DU daliai

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Soc. draudimo įmokos nuo neišmokėtos teisėjų DU
dalies
Gautinos sumos iš biudžeto (pajamų įmokos)
Kitos gautinos sumos (gyventojų pajamų mokesčio ir
sodros įmokų permoka )
Gautinos sumos už turto naudojimą
IŠ VISO:

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena (Lt)
323.258,03
100.145,35

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

3.686,47
33.657,59

1.503,34
351,28

299.774,47
92.797,18

1.473.389,85
456.543,05
321,49

776,25
51,03

461.068,93

2.325.186,45

Priedas. P10. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų
likutis sąskaitose – 1669485,77 Lt, iš jų: biudžeto lėšų likučio atsiskaitomojoje sąskaitoje nėra,
specialiųjų lėšų likutis – 28074,98 Lt (už turto nuomą), depozito ir pavedimų lėšų sąskaitoje likutis
– 1641410,79 Lt.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudarė 1.761.239,39 Lt, iš jų: biudžeto
lėšų likučio atsiskaitomojoje sąskaitoje nėra, specialiųjų lėšų likutis – 26.327,75 Lt, iš jų 121,25 Lt
įstaigos pajamų įmokos, depozito ir pavedimų lėšų sąskaitoje likutis – 1.734.911,64 Lt.
Priedas. P11. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

FINANSAVIMO SUMOS
P12. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis –
1.209.411,16 Lt: nepiniginiam turtui įsigyti likutis – 1.207.224,47 Lt,

kitoms išlaidoms

kompensuoti 2186,69 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
– 7.905.225,12 Lt, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 34.627,50 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti –
7.870.597,62 Lt. Neatlygintinai gautas turtas iš Nacionalinės teismų administracijos už 5.399,13 Lt
ir iš kitų šaltinių už 311,52 Lt. Panaudota savo veiklai 7.991.117,90 Lt: nepiniginiam turtui įsigyti –
119.212,36 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti 7.871.905,54 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
finansavimo sumų likutis – 1.129.229,03 Lt: nepiniginiam turtui įsigyti likutis – 1.128.349,62 Lt,
kitoms išlaidoms kompensuoti 879,41 Lt.
Priedai: P12. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI.

ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai

įsipareigojimai.

Ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

teismo

trumpalaikiai įsipareigojimai – 2.195.659,08 Lt.
P17. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3.686,47 Lt skola tiekėjams.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 33.657,59 Lt socialinio draudimo
įmokos VSDFV.
Sukauptos mokėtinos sumos – 423.403,38 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos, iš
jų 100.145,35 Lt sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostogų rezervo.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1.734.911,64 Lt depozito ir pavedimų lėšos, iš
jų 1.621.020,31 Lt nacionaline valiuta, 113.891,33 Lt užsienio valiuta (eurai).
Priedai: P17. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS
SUMAS.
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INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ ĮSIPAREIGOJIMUS NACIONALINE IR
UŽSIENIO VALIUTOMIS

GRYNASIS TURTAS
Sukauptas perviršis ar deficitas – 31.792,20 Lt.
Einamųjų metų perviršis ar deficitas – (-26,15) Lt.
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 31.817,35 Lt.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS – 6.136.065,87 Lt, iš jų:
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 6.127.306,68 Lt.
Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 311,52 Lt.
P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 8.447,67 Lt už kopijavimo paslaugas.
Priedas. P21. KITOS PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02. – 6.155.274,05 Lt
P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo litais:
Darbo užmokesčio
Ligos pašalpų

2012-12-31
4.320.887,59
11.753,70

2011-12-31
4.146.041,31
11.491,27

0

0

1.337.219,02

1.283.493,62

23.483,56

56.176,88

7.348,17

17.330,65

5.700.692,04

5.514.533,73

2012-12-31
0
82.606,60

2011-12-31
0
84.274,25

82.606,60

84.274,25

2012-12-31
80.350,48

2011-12-31
60.089,20

Išeitinė išmoka
Socialinio draudimo
darbo užmokesčio
Atostogų rezervo

sąnaudos

Socialinio draudimo
atostogų rezervo

sąnaudos

nuo

nuo

IŠ VISO:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos litais:
Nematerialiojo turto amortizacijos
Ilgalaikio
materialiojo
turto
nusidėvėjimo
IŠ VISO:

Komunalinių paslaugų ir ryšių litais:
Šildymo
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Elektros energijos
Vandentiekio ir kanalizacijos
Ryšių paslaugų
Atliekų tvarkymo
IŠ VISO:

45.947,54
3.722,57
83.062,69
1.373,09
214.456,37

45.001,35
3.588,51
87.967,98
1.373,09
198.020,13

2012-12-31
3.641,50
26.676,40
564,95
39.066,65

2011-12-31
15.963,47
8.839,74
480,00
10.730,64

0
43.610,18
113.559,68

509,93
76.540,00
113.063,78

Apsaugos
Proceso dalyvių kelionės išlaidos
Procesinių dokumentų vertimai
Reprezentacinės
Kitų paslaugų
IŠ VISO:

2012-12-31
2.143,80
26.440,23
11.200,50
184,99
3.289,84
43.259,36

2011-12-31
2.410,58
13.506,25
3.594,42
286,80
9.085,22
28.883,27

Pašalpa
Kitos sąnaudos
IŠ VISO:

2012-12-31
700,00
0
700,00

2011-12-31
2980,16
969,50
3949,66

Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
sąnaudos
Nurašytų sumų sąnaudos
Sunaudotų atsargų savikaina
IŠ VISO:

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS – 7 kl.- 8 kl. = (-19.208,18) Lt.
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
P21. Kitos veiklos pajamos – 19.200 Lt už turto nuomą.
Priedas. P21. KITOS PAJAMOS
P23.

FINANSINĖS

IR

INVESTICINĖS

VEIKLOS

REZULTATAS

–

(-17,97)Lt.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį yra nuostolis dėl valiutos kurso
pasikeitimo – (-17,97) Lt.
Priedas. P23. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
SUKAUPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS likutis 2011 m. gruodžio 31 d. – 31.817,35 Lt,
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO SUKAUPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS – (-26,15) Lt.
SUKAUPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 31791,20 Lt.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Pagrindinės veiklos pinigų srautai iš valstybės biudžeto – 7.905.225,12 Lt, iš jų
7.874.932,90 Lt gauti asignavimai iš Valstybės iždo, 30292,22 Lt gauti asignavimai iš Nacionalinės
teismų administracijos.
„Įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų“ priskirta pinigų srautai gauti į Teismo
sąskaitą 27.647,67 Lt (už procesinių dokumentų kopijas – 8.447,67 Lt ir už turto nuomą – 19200
Lt).
„Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto“ pinigų srautai gauti į Teismo sąskaitą 65
Lt tiesiogiai ir Teismo vardu daromos išmokos per centralizuotą mokėjimo sistemą 27.916,18 Lt,
(panaudotos Teismo pajamų įmokos atsargų įsigijimui).
„Kitos įplaukos“ priskirta gautos kitos mokėtinos sumos ( depozito lėšos) 450.966,70
Lt ir pavedimų lėšos 578.235,76 Lt.
„Pervestos lėšos į valstybės biudžetą“ priskirta pervestos lėšos iš Teismo sąskaitos už
procesinių dokumentų kopijas – 8.326,42 Lt ir už turto nuomą – 19.200 Lt.
„Asignavimų valdytojų programų vykdytojams“ priskirta pervestos lėšos Viešojo
sektoriaus subjektams – 124.668,88 Lt.
P02. Išmokos – 8.744.221,06 Lt.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 7.566.863,47 Lt, teismo darbuotojams
išmokėtas darbo užmokestis, tame tarpe ir teisėjų kompensacijos, ligos pašalpa už 2 nedarbingumo
dienas, pervesti gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai;
Komunalinių paslaugų ir ryšių – 211.700,00 Lt, tai tiekėjams pervestos lėšos už
suteiktas paslaugas;
Komandiruočių – 17.300,00 Lt, apmokėtos komandiruočių išlaidos;
Transporto – 13.100,00 Lt, tiekėjams apmokėta už pirktą kurą, autodalis, remontą bei
automobilio draudimo išlaidas;
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Kvalifikacijos kėlimo – 600,00 Lt, tiekėjams apmokėta už teismo darbuotojų
kvalifikacijos kursus;
Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 37.692,22 Lt, tiekėjams pervestos lėšos už
suteiktas paslaugas;
Atsargų įsigijimo – 42.181,18Lt , tiekėjams apmokėta už prekes;
Kitų paslaugų – 43.500 Lt, tiekėjams apmokėta už teismo pastato apsaugos priežiūrą,
vertimo paslaugas, ekspertizių atlikimą, proceso dalyviams apmokėtos kelionės išlaidos ir t.t.
Kitos išmokos – 811.284,19 Lt, iš jų 350.032,32 Lt grąžintos permokos teismo
proceso dalyviams ir 461.251,87 Lt pavedimų lėšos.
Ilgalaikio turto įsigijimas. Per ataskaitinį laikotarpį Teismas iš savo lėšų įsigijo
projektorių už -1868,48 Lt.
Priedai. P2. ATASKAITIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS.
PRAĖJUSIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS.
UŽBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Pagal panaudos sutartis gautas turtas
-

1997-05-20 žemės panaudos sutartis Nr. PN21/97-0001 – žemės sklypo kaina
88283 Lt, nuomos (panaudos) terminas nuo 1997-05-20 iki 2096-05-20.

-

2009-12-31 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.PN21/2009-010 – indeksuota
žemės sklypo vertė 69809 Lt, žemės sklypo rinkos vertė 1309000 Lt, panaudos
terminas devyniasdešimt devyneri metai.

-

2010-03-17 ilgalaikio turto perdavimo – priėmimo aktas Nr. Z-009425,
VĮ INFOSTRUKTŪRA panaudos sutartis

Sintetinės
Sąsk. Nr.

Inventorinis
numeris

12310-P

BPD00656

12310

IL34283

1012080
16

12310

IL33248

12310
12310-P

Likutinė
vertė Lt

Pavadinimas

Kiekis

Kaina
Lt

Suma
Lt

Agregavimo maršrutizatorių Ethernet
prievadų modulis
Modulis X-DEM-330T (Giga)

1

1005,21

1005,21

1

117,50

117,50

115,88

L1282402

Komutatorius Alcatel-Lucent
Switch OS6400-24

1

2884,30

2884,30

2524,03

IL34303

1012080
25

Modulis X-DEM-330R (Giga)

1

117,50

117,50

115,89

BPD01983

01620920
0600

Duomenų apsaugos įranga A tipo
Juniper SSG 5

1

1530,00

1530,00

1360,16

5

5654,51

5654,51

4507,81

Iš viso:

Paso Nr.

Omni

391,85
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Naudojamas ūkinis inventorius ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 453.966,87 Lt. Per
ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 5.992,46 Lt, iš jų gauta nemokamai – 2.074,31
Lt. Teismas per ataskaitinį laikotarpį nurašė ūkinio inventoriaus už 19.320,74 Lt. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje ūkinio inventoriaus – 440.638,59 Lt.
PRIDEDAMA:
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,
1 lapas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas.
3. Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 2 lapai.
9. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
11. Informacija apie įsipareigojimų dalį įsipareigojimus nacionaline ir užsienio
valiutomis, 1 lapas.
12. Kitos pajamos, 1 lapas.
13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas.
14. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas.
17. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
18. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus,
1 lapas.

Teismo pirmininkas

Arvydas Daugėla

Finansų skyriaus vedėja

Valerija Šimkienė
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