
2010 M

Nr.

Eil. Nr. Pastabos 
Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. 15.821.700,00 14.612.676,00
I. 1 114.402,00 11.397,00

I.1
I.2 114.399,00 8.133,00
I.3 3,00 3.264,00
I.4
I.5
II. 2 15.705.296,00 14.599.277,00

II.1
II.2 6.759.989,00 6.550.666,00 
II.3
II.4 4.848.000,00 4.848.000,00 
II.5 1.028.927,00 1.252.277,00 
II.6 134.211,00 149.384,00 
II.7
II.8 445.138,00 547.845,00 
II.9 804.518,00 770.290,00 

II.10 1.684.513,00 480.815,00 
III. 3 2.002,00 2.002,00
IV.
B.
C. 6.399.369,00 4.932.615,00
I. 4 144.666,00 197.285,00

I.1
I.2 108.386,00 136.810,00
I.3
I.4 36.280,00 60.475,00
I.5
II. 5 94.008,00 42.284,00
III. 6 1.528.992,00 1.194.566,00

III.1
III.2
III.3 39.768,00
III.4 564.283,00 357.986,00
III.5 952.936,00 783.321,00
III.6 11.773,00 13.491,00
IV.
V. 7 4.631.703,00 3.498.480,00

22.221.069,00 19.545.291,00
D. 8 12.657.412,00 12.236.285,00
I. 11.700.596,00 11.622.743,00
II.
III. 756.489,00 458.870,00
IV. 200.327,00 154.672,00
E. 1.995.669,00 874.432,00
I. 9 0,00 0,00

I.1
I.2
I.3 
II. 10 1.995.669,00 874.432,00

II.1
II.2
II.3
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Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

Straipsniai

Plėtros darbai

GRUODŽIO 31

Nematerialusis turtas
ILGALAIKIS TURTAS

Programinė įranga ir jos licencijos

D. DUOMENIS

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai

Baldai ir biuro įranga

2011.11.23

Žemė

Kitas nematerialusis turtas

Prestižas

Pastatai

PAGAL

Ilgalaikis materialusis turtas

Atsargos
TRUMPALAIKIS TURTAS

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

Transporto priemonės

BIOLOGINIS TURTAS
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas

Kilnojamosios kultūros vertybės

Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Kitos gautinos sumos

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Sukauptos gautinos sumos

Gautinos finansavimo sumos

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

FINANSAVIMO SUMOS

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš savivaldybės biudžeto

Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai atidėjiniai

Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Iš valstybės biudžeto 

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA



Eil. Nr. Pastabos 
Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena
Straipsniai

II.4
II.5
II.6 11 23.869,00 24.265,00

II.6.1
II.6.2 23.869,00 24.265,00
II.7
II.8
II.9 12 898.335,00 43.429,00

II.10 13 821,00 0,00
II.11 14 860.381,00 789.978,00
II.12 15 212.263,00 16.760,00

F. 7.567.988,00 6.434.574,00
I.
II. 1.758.871,00 1.758.871,00

II.1 1.758.871,00 1.758.871,00
II.2
III.
IV. 5.809.117,00 4.675.703,00

IV.1 1.133.414,00 4.675.703,00
IV.2 4.675.703,00
G.

22.221.069,00 19.545.291,00

Sukauptos mokėtinos sumos

Grąžintinos finansavimo sumos

Mokėtinos socialinės išmokos

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Tiekėjams mokėtinos sumos

Sukauptas perviršis ar deficitas

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Dalininkų kapitalas
GRYNASIS TURTAS

Rezervai

Nuosavybės metodo įtaka
Kiti rezervai
Tikrosios vertės rezervas

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

Albertas SkurvydasRektorius

MAŽUMOS DALIS
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas



Nr.

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

A. 16.735.622,00 0,00
I. 10.250.635,00 0,00
I.1. 9.558.429,00
I.2. 0,00
I.3. 620.467,00
I.4. 71.739,00
II. 0,00
III. 16 6.484.987,00 0,00
III.1. 6.484.987,00
III.2.
B. -15.597.919,00 0,00
I. 17 -10.934.684,00
II. -632.840,00
III. 18 -1.273.171,00
IV. -244.123,00
V. -28.306,00
VI. -5.518,00
VII. -41.887,00
VIII. 0,00
IX. -496.246,00
X. -1.397.002,00
XI. -32.241,00
XII. 0,00
XIII. -281.896,00
XIV. 19 -230.005,00
C. 1.137.703,00 0,00
D. -4.852,00 0,00
I. 13.205,00
II.
III. -18.057,00
E. 563,00

F. 0,00

G. 0,00

H. 1.133.414,00 0,00

I.
J. 1.133.414,00 0,00
I. 1.133.414,00
II.

Lietuvos kūno kultūros akademija
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Pagrindinės veiklos kitos pajamos

FINANSAVIMO PAJAMOS

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

(Sudarymo data)
2011.11.23

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

StraipsniaiEil. Nr.

FINANSAVIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

Iš valstybės biudžeto 

Iš kitų finansavimo šaltinių

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

Iš savivaldybių biudžetų 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

TRANSPORTO
KOMANDIRUOČIŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITŲ PASLAUGŲ
KITOS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 
ĮTAKĄ

NUOMOS

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Albertas SkurvydasRektorius

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA



Nr.

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka
Sukauptas perviršis 

ar deficitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Likutis 2008 m. gruodžio 31 d. 0,00

2.
Tikrosios vertės rezervo likutis, 
gautas perėmus ilgalaikį turtą iš 
kito viešojo sektoriaus subjekto

x x x x 0,00 x

3.
Tikrosios vertės rezervo likutis, 
perduotas perleidus ilgalaikį turtą 
kitam subjektui

x x x x 0,00 x

4. Kitos tikrosios vertės rezervo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x 0,00 x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x 0,00 x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x x 0,00 x

7. Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x 0,00

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas x x x 0,00

9. Likutis 2009 m. gruodžio 31 d. 0,00 1.758.871,00 0,00 0,00 4.675.703,00 6.434.574,00 0,00

10.
Tikrosios vertės rezervo likutis, 
gautas perėmus ilgalaikį turtą iš 
kito viešojo sektoriaus subjekto

x x x x 0,00 x

Reg. kodas 111951530, Sporto g. 6,Kaunas 
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Mažumos dalis
Eil
. 

Nr.

PAGAL    2010 M. GRUODŽIO 31    D. DUOMENIS

Straipsniai Pastabos 
Nr. Iš viso

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

2011.11.23
(Sudarymo data)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA   



11.
Tikrosios vertės rezervo likutis, 
perduotas perleidus ilgalaikį turtą 
kitam subjektui

x x x x 0,00 x

12. Kitos tikrosios vertės rezervo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x 0,00 x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x 0,00 x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x x 0,00 x

15. Dalininkų kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos x x x x 0,00

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas x x x 0,00 1.133.414,00 1.133.414,00 0,00

17. Likutis 2010 m. GRUODŽIO 31 
d. 0,00 1.758.871,00 0,00 0,00 5.809.117,00 7.567.988,00 0,00

Rektorius Albertas Skurvydas



Nr.

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiaipinig

ų srautai Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 1.127.357,00 0,00 1.127.357,00 0,00 0,00 0,00

I. Įplaukos 19.794.264,00 2.665.675,00 22.459.939,00 0,00 0,00 0,00
I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: 7.159.759,00 2.665.675,00 9.825.434,00 0,00 0,00 0,00

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 6.501.773,00 2.665.675,00 9.167.448,00 0,00
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00

I.1.3 572.072,00 572.072,00 0,00

I.1.4 Iš kitų šaltinių 85.914,00 85.914,00 0,00
I.2. Iš mokesčių 0,00 0,00
1.3. Iš socialinių įmokų 0,00 0,00
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 6.446.107,00 6.446.107,00 0,00
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 6.131.881,00 6.131.881,00 0,00
I.6. Gautos palūkanos 367,00 367,00 0,00
I.7. Kitos įplaukos 56.150,00 56.150,00 0,00
II. Pervestos lėšos -6.445.149,00 0,00 -6.445.149,00 0,00 0,00 0,00

II.1 Į valstybės biudžetą -6.445.149,00 -6.445.149,00 0,00
II.2 Į savivaldybių biudžetus 0,00 0,00

II.3. 0,00 0,00

II.4 Į kitus išteklių fondus 0,00 0,00

II.5 0,00 0,00

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 
organizacijoms

Asignavimų valdytojų programų 
vykdytojams

Ataskaitinis laikotarpis

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

2011.11.23
(Sudarymo data)

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr. 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PAGAL    2010 M. GRUODŽIO 31    D. DUOMENIS
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA



Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiaipinig

ų srautai Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Ataskaitinis laikotarpis

2

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr. 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

II.6 Kitiems subjektams 0,00 0,00
III. Išmokos -12.221.758,00 -2.665.675,00 -14.887.433,00 0,00 0,00 0,00

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -8.144.300,00 -2.665.675,00 -10.809.975,00 0,00
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.221.388,00 -1.221.388,00 0,00
III.3 Komandiruočių -253.496,00 -253.496,00 0,00
III.4 Transporto -78.377,00 -78.377,00 0,00
III.5 Kvalifikacijos kėlimo -6.448,00 -6.448,00 0,00
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -118.017,00 -118.017,00 0,00
III.7 Atsargų įsigijimo -362.581,00 -362.581,00 0,00
III.8 Socialinių išmokų -37.998,00 -37.998,00 0,00
III.9 Nuomos 0,00 0,00

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -604.985,00 -604.985,00 0,00
III.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00
III.12 Kitos išmokos -1.394.168,00 -1.394.168,00 0,00

B. -1.045.256,00 0,00 -1.045.256,00 0,00 0,00 0,00

I. -1.045.256,00 -1.045.256,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.1 0,00 0,00

III.2 0,00 0,00

III.3 Investicijos į kitą finansinį turtą 0,00 0,00
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.1 0,00 0,00

IV.2 0,00 0,00

IV.3 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

VI. 0,00 0,00

VII. 0,00 0,00

VIII. 0,00 0,00

Investicijos į kontroliuojamus ir 
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 
popierius

Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) 
sumažėjimas

Investicijos į kitą finansinį turtą

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto perleidimas

Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas
Ilgalaikių terminuotųjų indėlių 
(padidėjimas) sumažėjimas
Kito ilgalaikio finansinio turto 
(padidėjimas) sumažėjimas

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Investicijos į kontroliuojamus ir 
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 
popierius

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI



Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiaipinig

ų srautai Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Ataskaitinis laikotarpis

2

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr. 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

C. 1.051.122,00 0,00 1.051.122,00 0,00 0,00 0,00

I. Įplaukos iš gautų paskolų 0,00 0,00
II. Gautų paskolų grąžinimas 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 1.051.122,00 0,00 1.051.122,00 0,00 0,00 0,00

IV.1 Iš valstybės biudžeto 398.702,00 398.702,00 0,00
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00

IV.3 411.220,00 411.220,00 0,00

IV.4 Iš kitų šaltinių 241.200,00 241.200,00 0,00

V. 0,00 0,00

VI. Gauti dividendai 0,00 0,00
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00

D. 0,00 0,00

1.133.223,00 0,00 1.133.223,00 0,00 0,00 0,00

3.498.480,00 3.498.480,00 3.498.480,00 3.498.480,00

4.631.703,00 0,00 4.631.703,00 3.498.480,00 0,00 3.498.480,00

Rektorius

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  
organizacijų

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti 

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti:

Albertas Skurvydas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 
apmokėjimas



1 priedas

Valdomų 
akcijų 

(dalininko 
įnašų) dalis 
(procentais

Investicijos 
dydis 

nominaliąja 
verte (Lt)

Grynasis 
ataskaitini

o 
laikotarpio 
rezultatas, 

Nuosavas 
kapitalas 

arba 
grynasis 
turtas, iš 

1 3 4 5 6 7 8
1. X X

1.1. ... X X
1.2. ... X X

2. 0

2.1. ...
2.2. ...

3. 0

3.1. ...
3.2. ...
 4. X X

4.1. ... X X
4.2. ... X X

5. 0

5.1. ...
5.2. ...
6. 0

6.1. ...
6.2. ...
 7. X X X

7.1. ... X X X
7.2. ... X X X
 8. X X X

8.1. ... X X X
8.2. ... X X X

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

Asocijuotieji subjektai

Administruojami išteklių 

Administruojami 

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas 

_____________________________

2
Kontroliuojamos 

Kontroliuojamos viešosios 
įstaigos, priskiriamos prie 
viešojo sektoriaus 
subjektų

Kontroliuojamos viešosios 
įstaigos, nepriskiriamos 
prie viešojo sektoriaus 
subjektų

Valstybės ir savivaldybių 

Kontroliuojamos akcinės 
ir uždarosios akcinės 

Lietuvos kūno kultūros akademija

111951530; Sporto g. 6, Kaunas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr.    
**

Subjekto tipas ir 
pavadinimas

Buveinės 
adresas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Pagrindin
ė veikla



Eil. 
Nr. Subjektų skaičius

1 3
1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0
7. 0
8. 0

Administruojami išteklių fondai
Administruojami mokesčių fondai

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus 
subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

_____________________________

Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo 
sektoriaus subjektų

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo 
sektoriaus subjektų
Valstybės ir savivaldybių įmonės*

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

Asocijuotieji subjektai

                                              2 priedas

Lietuvos kūno kultūros akademija ;111951530; Sporto g. 6, Kaunas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS 
SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Subjekto tipas ir pavadinimas

2



3 priedas               

2011.11.23
(Sudarymo 

data)

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4
1. 639,00 0,00

1.1. 73,00
1.2. 0,00
1.3. 566,00
1.4. 0,00
1.5. 0,00
1.6. 0,00
2. -76,00 0,00

2.1. -44,00
2.2. -32,00
2.3.
2.4.
3. 563,00 0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Palūkanų sąnaudos 

Lietuvos kūno kultūros akademija
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos

Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos

Straipsnio pavadinimas

2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)

Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos



4 priedas               

2011.11.23
(Sudarymo 

data)

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 3 4
1. 2.002,00 2.002,00

1.1.
1.2. 2.002,00 2.002,00
1.3.
2. 0,00 0,00

2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7. 2.002,00 2.002,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

2

Straipsnio pavadinimas

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Iš viso

Po vienų metų gautinos sumos

Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 
Investicijos į kitus subjektus



                                                                                                                5 priedas               

2011.11.23
(Sudarymo 

data)

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 3 4
1. 94.008,00 42.284,00

1.1. 42.578,00 26,00
1.2. 0,00
1.3. 10,00
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8. 51.420,00 42.258,00
2.
3. 94.008,00 42.284,00Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

Kiti išanktiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
2

Straipsnio pavadinimas

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)



                      6 priedas

             111951530; Sporto g. 6, Kaunas

Eil. 
Nr.

Suma*

A.
Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie 
VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką

27670639

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas -240133
1.1. Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-) -240133

1.2. Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

1.3. Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje (+)

1.4. Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas -5836300

2.1. Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-) -8313125

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
2.3. Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje 717954

2.4. Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)

2.5.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo vertinimo tikrąja 
verte (+/-)

1758871

2.6.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl biologinio turto 
iškėlimo (-)

2.7.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas 
sprendimas parduoti, iškėlimo (-)

3. Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas 0

3.1. Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniam turtui (+/-)
3.2. Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

3.3.
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo tikrąja 
verte (+/-)

3.4.
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo 
amortizuota savikaina (+/-)

3.5. Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas apskaitoje

4. Biologinio turto registravimas apskaitoje 0

4.1. Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio turto (+)

4.2. Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo pasikeitimo (-)

5. Trumpalaikio turto iškėlimas (-) -2359719

6. Atsargų balansinės vertės pasikeitimas 43944

6.1. Atsargų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)

Lietuvos kūno kultūros akademija

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO 
POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL 

VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI 



6.2. Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+) 43944

6.3.
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas sprendimas parduoti, 
įkėlimo (+)

6.4. Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-)

7. Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-) -515204

8. Gautinų sumų vertės pasikeitimas 782064

8.1. Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-) -1256

8.2. Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+) 783320

9. Kiti koregavimai

B. Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS
19545291

C.
Pasyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie 
VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką

27670639

1. Finansavimo sumų pasikeitimas -7691

1.1.
Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, 
ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai, įkėlimas

-7691

1.2. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-)

2. Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-) -240133

3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo iškėlimas (-) -8304673

4. Fondų iškėlimas (-) -6423284

5. Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-) -371931

6. Įsipareigojimų vertės pasikeitimas 787791

6.1. Atidėjinių suformavimas (+)

6.2. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)

6.3. Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje (+) 787791

6.4. Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-)
7. Grynojo turto likučio registravimas 6434573

7.1. Nuosavybės metodo įtaka (+/-)
7.2. Kita 6434573

D.
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje finansinės 
būklės ataskaitoje pagal VSAFAS

19545291

____________________________________



                         7 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

nebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos vykdyti 
sutartys pagaminta produkcija atsargos, skirtos 

parduoti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 136.810,00 60.475,00 197.285,00

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 
(2.1+2.2) 0,00 355.656,00 0,00 0,00 9.578,00 75.412,00 0,00 440.646,00

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 334.491,00 9.578,00 75.033,00 419.102,00

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 21.165,00 379,00 21.544,00

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4) 0,00 -384.572,00 0,00 0,00 -9.578,00 -99.116,00 0,00 -493.266,00

3.1. Parduota 0,00
3.2. Perleista (paskirstyta) 0,00
3.3. Sunaudota veikloje -118.160,00 -948,00 -8.102,00 -127.210,00
3.4. Kiti nurašymai -266.412,00 -8.630,00 -91.014,00 -366.056,00
4. Pergrupavimai (+/-) 492,00 -491,00 1,00

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4) 0,00 108.386,00 0,00 0,00 0,00 36.280,00 0,00 144.666,00

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

0,00

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 
atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 
perdavimo)

0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 
laikotarpį suma

0,00

10.
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

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

10.1. Parduota 0,00
10.2. Perleista (paskirstyta) 0,00
10.3. Sunaudota veikloje 0,00
10.4. Kiti nurašymai 0,00
11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5+12) 0,00 108.386,00 0,00 0,00 0,00 36.280,00 0,00 144.666,00

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1+6) 0,00 136.810,00 0,00 0,00 0,00 60.475,00 0,00 197.285,00

Iš viso

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos kūno kultūros akademija
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr. Straipsniai

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 
parduoti Ilgalaikis materialusis 

ir biologinis turtas, 
skirtas parduoti



8 priedas

2011.11.23
(Sudarymo 

data)

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4
1. 6.484.987,00 0,00

1.1. 0,00
1.2. 0,00
1.3. 0,00
1.4. 16.147,00
1.5. 0,00
1.6. 827.000,00
1.7. 5.641.840,00

2 13.205,00 0,00
2.1.
2.2.
2.3. 13.205,00
2.4.
2.5.

* Reikšmingos sumos turi būti paaiškintos.

Lietuvos kūno kultūros akademija
KITOS PAJAMOS*

Pagrindinės veiklos kitos pajamos
2

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Pajamos iš atsargų pardavimo 
Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir jei suma reikšminga, ji detalizuojama.

Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos

Kitos veiklos pajamos

Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

Straipsnio pavadinimas

Kitos

Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš administracinių baudų
Pajamos iš dividendų

Suteiktų paslaugų pajamos**



9 priedas

2011.11.23

(Sudarymo data)

patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

kitas nematerialusis 
turtas nebaigti projektai išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 236.424,00 15.107,00 251.531,00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 124.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.789,00
2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 124.789,00 124.789,00
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. parduoto 0,00
3.2. perduoto 0,00
3.3. nurašyto 0,00
4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. 0,00 361.213,00 0,00 0,00 15.107,00 0,00 0,00 0,00 376.320,00

6. X -228.291,00 X -11.843,00 X X -240.134,00

7. X X X X 0,00

8. X -18.523,00 X -3.261,00 X X -21.784,00

9. X 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 0,00

9.1. parduoto X X X X 0,00
9.2. perduoto X X X X 0,00
9.3. nurašyto X X X X 0,00
10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11. X -246.814,00 0,00 X -15.104,00 X X 0,00 -261.918,00

12. 0,00

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto 0,00
16.2. perduoto 0,00
16.3. nurašyto 0,00
17. Pergrupavimai (+/-) 0,00

18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 0,00 114.399,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 114.402,00

20. 0,00 8.133,00 0,00 0,00 3.264,00 0,00 0,00 0,00 11.397,00

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2+3+4)

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1+6+12)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14+15+16+17)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(5+11+18)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8+9+10)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

Lietuvos kūno kultūros akademija
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš viso

Kitas nematerialusis turtas

Programinė įranga ir 
jos licencijos

2010 m. GRUODŽIO 31d.

(Atsakitinis laikotarpis)



10 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1.624.364,00 9.590.273,00 4.144,00 3.089.129,00 3.393.443,00 362.657,00 1.746.179,00 1.000,00 814.961,00 480.815,00 21.106.965,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.235,00 0,00 0,00 33.719,00 0,00 41.561,00 1.542.561,00 0,00 1.717.076,00

2.1.        pirkto turto įsigijimo savikaina 85.734,00 0,00 0,00 33.719,00 0,00 35.968,00 1.542.561,00 0,00 1.697.982,00

2.2. neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina 13.501,00 5.593,00 19.094,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.111,00 0,00 0,00 -28.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.614,00

3.1. parduoto 0,00
3.2. perduoto 0,00
3.3. nurašyto -25.111,00 -28.503,00 -53.614,00
4. 338.862,00 -338863 -1,00

5. 0,00 1.963.226,00 9.590.273,00 4.144,00 3.089.129,00 3.467.567,00 362.657,00 0,00 1.751.395,00 1.000,00 856.522,00 1.684.513,00 0,00 22.770.426,00

6. X -732.981,00 -3.930.990,00 -4.144,00 0,00 -2.141.166,00 -213.273,00 0,00 -1.198.334,00 X -45.671,00 X X -8.266.559,00

7. X X X X 0,00

8. X -18.932,00 -110.607,00 0,00 0,00 -322.585,00 -15.173,00 0,00 -136.426,00 X -7.333,00 X X -611.056,00

9. X 0,00 0,00 0,00 0,00 25.111,00 0,00 0,00 28.503,00 X 0,00 X X 53.614,00

9.1. parduoto X X X X 0,00
9.2. perduoto X X X X 0,00
9.3. nurašyto X 25.111,00 28.503,00 X X X 53.614,00
10. X X X X 0,00

11. X -751.913,00 -4.041.597,00 -4.144,00 0,00 -2.438.640,00 -228.446,00 0,00 -1.306.257,00 X -53.004,00 X X -8.824.001,00

12. X X 0,00

13. X X 0,00

14. X X 0,00

15. X X 0,00

Baldai ir biuro 
įranga

Pergrupavimai (+/-)

Apskaičiuota nusidėvėjimo 
suma per  ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8+9+10)

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nusidėvėjimo suma**

Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-
4)

2
Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Panaikinta nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį laikotarpį 

Įsigijimai per ataskaitinį 
laikotarpį (2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimo 
suma (9.1+9.2+9.3)

Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nuvertėjimo suma**

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Pergrupavimai (+/-)

Parduoto, perduoto ir  nurašyto 
turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

Lietuvos kūno kultūros akademija
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statybaEil. 
Nr. 

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Straipsniai Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

(Atsakitinis laikotarpis)
2010 m. GRUODŽIO 31d.

Pastatai
Transporto 
priemonėsŽemė Iš visoIšankstiniai 

apmokėjimai



Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Baldai ir biuro 
įranga

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

2

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statybaEil. 
Nr. 

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Straipsniai Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Pastatai
Transporto 
priemonėsŽemė Iš visoIšankstiniai 

apmokėjimai

16. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto X X 0,00
16.2. perduoto X X 0,00
16.3. nurašyto X X 0,00
17. X X 0,00

18. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19. X X X 1.758.871,00 X X X X X X 1.758.871,00

20. 0,00

21. X X X X X X X X X 0,00

22. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

22.1. parduoto X X X X X X X X X 0,00
22.2. perduoto X X X X X X X X X 0,00
22.3. nurašyto X X X X X X X X X 0,00
23. X X X X X X X X X 0,00

24. 0,00 X X X 1.758.871,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 1.758.871,00

25. 0,00 1.211.313,00 5.548.676,00 0,00 4.848.000,00 1.028.927,00 134.211,00 0,00 445.138,00 1.000,00 803.518,00 1.684.513,00 0,00 15.705.296,00

26. 0,00 891.383,00 5.659.283,00 0,00 4.848.000,00 1.252.277,00 149.384,00 0,00 547.845,00 1.000,00 769.290,00 480.815,00 0,00 14.599.277,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto 
likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 
(1+6+12+19)

Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nuvertėjimo 
suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14+15+16+17) 

Tikroji vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

Tikroji vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(19+20+21+22+23)
Ilgalaikio materialiojo turto 
likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(5+11+18+24)

Pergrupavimai (+/-)

Parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto tikrosios vertės suma 
(22.1+22.2+22.3)

Neatlygintinai gauto turto iš 
kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo 
per ataskaitinį laikotarpį suma 
(+/-)



11 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

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

1 3 4 5 6 7 8

1. 1.542.585,00 506,00 0,00 1.195.822,00 10.943,00 0,00

 1.1. 39.768,00
1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
1.2.2.

1.3. 577.876,00 506,00 0,00 359.242,00 10.943,00 0,00

1.3.1. 6.824,00 3.819,00
1.3.2. 1.923,00 2.814,00
1.3.3. 21.127,00 306,00 45.196,00 3.000,00
1.3.4.
1.3.5. 548.002,00 200,00 307.413,00 7.943,00

1.4.

1.5. 952.936,00 0,00 0,00 783.321,00 0,00 0,00
1.5.1. 873.909,00 0,00
1.5.2. 79.027,00 783.321,00
1.6. 11.773,00 13.491,00 0,00

2. -13.593,00 -1.256,00 0,00

3. 1.528.992,00 506,00 0,00 1.194.566,00 10.943,00 0,00

Kitos gautinos sumos
Kitos

Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes

Iš biudžeto

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 
netesybos
Sukauptos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Gautinos finansavimo sumos 
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 
prekes, turtą, paslaugas 

Kitos
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos

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

2

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Straipsnio pavadinimas



12 priedas

2011.11.23
(Sudarymo 

data)

iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai
1 3 4 5 6

1. 2.340,00 0,00 2.388,00 0,00

1.1. 2.340,00 2.388,00
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5.

3. 4.629.363,00 0,00 3.496.092,00 0,00

3.1. 4.629.363,00 3.496.092,00
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5.
3.6. 
3.7. 

4. 4.631.703,00 0,00 3.498.480,00 0,00
5. Iš jų išteklių fondų lėšos 

Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje 
Pinigai kelyje 
Pinigai įšaldytose sąskaitose

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
Kiti pinigų ekvivalentai 

Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

Pinigai bankų sąskaitose 

Pinigai kasoje 

Pinigai kelyje 
Pinigai kasoje 

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
diena

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Straipsnio pavadinimas

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 
finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

Pinigai bankų sąskaitose 

Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

Pinigai kelyje 



13 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

iš viso tarp jų viešojo sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

iš viso tarp jų viešojo sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 3 4 5 6 7 8

1. 0,00 0,00

2. 898.335,00 3.125,00 43.429,00 117,00
3. 860.381,00 5.419,00 0,00 789.978,00 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. 849.620,00 785.922,00 0,00
3.3. 2.737,00 1.868,00 0,00
3.4. 8.024,00 5.419,00 2.188,00 0,00
4. 212.263,00 107.929,00 0,00 16.760,00 16.560,00 0,00

4.1. 0,00 0,00
4.2. 108.866,00 0,00
4.3. 103.397,00 107.929,00 16.760,00 16.560,00

5. 1.970.979,00 116.473,00 0,00 850.167,00 16.677,00 0,00

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Gauti išankstiniai apmokėjimai

Sukauptos atostoginių sąnaudos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Sukauptos mokėtinos sumos

Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 
sumos

Mokėtini veiklos mokesčiai

Kitos mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos

Sukauptos finansavimo sąnaudos

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė 
vertė (1+2+3+4)



14 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

 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

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos 
(grąžintos)

 Finansavimo sumų 
(gautinų) pasikeitimas

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

1.

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

11.622.743,00 9.643.012,00 0,00 1.091,00 0,00 0,00 -9.558.431,00 0,00 -7.819,00 0,00 11.700.596,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11.542.450,00 72.827,00 31.614,00 1.091,00 -412.616,00 11.235.366,00
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 80.293,00 9.570.185,00 -31.614,00 -9.145.815,00 -7.819,00 465.230,00

2.

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

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

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 0,00
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo 
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 
Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  
projektams finansuoti):

458.870,00 894.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596.450,00 0,00 0,00 0,00 756.489,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 274.937,00 355.135,00 2.889,00 -40.774,00 592.187,00
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 183.933,00 538.934,00 -2.889,00 -555.676,00 164.302,00
4. Iš kitų šaltinių: 154.672,00 96.880,00 0,00 20.514,00 0,00 0,00 -71.739,00 0,00 0,00 0,00 200.327,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 144.038,00 15.455,00 155,00 20.514,00 -53.140,00 0,00 0,00 0,00 127.022,00
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 10.634,00 81.425,00 -155,00 -18.599,00 0,00 0,00 0,00 73.305,00
5. Iš viso finansavimo sumų 12.236.285,00 10.633.961,00 0,00 21.605,00 0,00 0,00 -10.226.620,00 0,00 -7.819,00 0,00 12.657.412,00

Lietuvos kūno kultūros akademija
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)



15 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos) Iš viso  Finansavimo sumos 

(gautinos)
 Finansavimo sumos 

(gautos) Iš viso

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

1. 11.622.743,00 11.622.743,00 11.700.596,00 11.700.596,00

2. 0,00 0,00

3. 458.870,00 458.870,00 756.489,00 756.489,00

4. 154.672,00 154.672,00 200.327,00 200.327,00
5. 0,00 12.236.285,00 12.236.285,00 0,00 12.657.412,00 12.657.412,00Iš viso

2

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

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

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti)
Iš kitų šaltinių

Lietuvos kūno kultūros akademija
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo šaltinis

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)



16 priedas

2011.11.23
(Sudarymo data)

Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės 
apsauga

Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir 
komunalinis ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.597.919,00 0,00 -15.597.919,00
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.934.684,00 -10.934.684,00
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -632.840,00 -632.840,00
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.273.171,00 -1.273.171,00
1.4. Komandiruočių -244.123,00 -244.123,00
1.5. Transporto -28.306,00 -28.306,00
1.6. Kvalifikacijos kėlimo -5.518,00 -5.518,00
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -41.887,00 -41.887,00
1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,00 0,00
1.9. -496.246,00 -496.246,00
1.10. Socialinių išmokų -1.397.002,00 -1.397.002,00
1.11. Nuomos -32.241,00 -32.241,00
1.12. Finansavimo 0,00 0,00
1.13. Kitų paslaugų -281.896,00 -281.896,00
1.14. Kitos -230.005,00 -230.005,00

2. 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.357,00 0,00 1.127.357,00
3.1. Išmokos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.887.433,00 0,00 -14.887.433,00
3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.809.975,00 -10.809.975,00
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.221.388,00 -1.221.388,00
3.1.3. Komandiruočių -253.496,00 -253.496,00
3.1.4. Transporto -78.377,00 -78.377,00
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -6.448,00 -6.448,00
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -118.017,00 -118.017,00
3.1.7. Atsargų įsigijimo -362.581,00 -362.581,00
3.1.8. Socialinių išmokų -37.998,00 -37.998,00
3.1.9. Nuomos 0,00 0,00
3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -604.985,00 -604.985,00
3.1.11. Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00
3.1.12. Kitos išmokos -1.394.168,00 -1.394.168,00

Lietuvos kūno kultūros akademija
INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. 
nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso

2010 m. GRUODŽIO 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

2

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 
ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTA
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I. BENDROJI DALIS 
Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA, toliau - Akademija) ištakos – 1934-ieji, kada buvo 

atidaryti Aukštieji kūno kultūros kursai (AKKK), rengiantys kūno kultūros specialistus ir 
suteikiantys jiems aukštąjį išsilavinimą. AKKK tikslas apibrėžiamas taip: „Aukštesniųjų ir vidurinių 
mokyklų kūno kultūros ir karinio rengimo mokytojams ruošti ir kūno kultūros mokslui plėstis…“ 
1938 metais AKKK buvo uždaryti, o jų funkcija – rengti kūno kultūros mokytojus ir karinio 
rengimo vadovus – perduota Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetui.   

Kaip savarankiška aukštoji mokykla Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas buvo įkurtas 
1945 metais. 1999 metais institutas pavadintas Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA). Nuo 
pirmųjų įkūrimo metų LKKA išlieka unikali aukštoji mokykla Lietuvoje, rengianti kūno kultūros ir 
sporto specialistus.  

Lietuvos kūno kultūros akademija juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. rugsėjo 24 
d. kaip valstybės biudžetinė įstaiga, pažymėjimo Nr.048842. Įstaigos kodas 111951530, buveinės 
adresas: Sporto g. 6, LT- 44221 Kaunas. Akademija yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja nuo 
1994 m. gegužės 1 d., pažymėjimo Nr. 20062599. PVM mokėtojo kodas LT119515314. 2004 m. 
balandžio mėn.14 d. Juridinių asmenų registre Akademijai suteiktas paramos gavėjo statusas. 2009 
m. lapkričio mėn. 17 d. Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Akademijai išdavė 
leidimą vykdyti studijas (leidimo Nr. 002042). 
Lietuvos kūno kultūros akademijos  steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas.  

Akademija yra ne pelno siekianti valstybinė studijų ir mokslo įstaiga, turinti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir Lituvos respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytą specialų 
statusą. Akademija naudojasi Lietuvos Respublikos suteikta autonomija, kuri įgyvendinama 
Akademijos statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Akademija yra Lietuvos mokslinės minties ugdymo centras sporto, kūno kultūros, sveikatos, 
reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su sportu susijusiose 
srityse ir yra neatskiriama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis. Akademijos misija 
yra aktyviu dialogu su sporto, kūno kultūros, sveikatos, rekreacijos ir turizmo, reabilitacijos ir kitų 
su sportu susijusių sričių socialiniais partneriais plėtoti tarptautinius standartus atitinkančias šių 
sričių studijas ir mokslinius tyrimus, skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir taip 
prisidėti prie Lietuvos įmonių sveikatos, gyvenimo kokybės, saviraiškos ir socialinės sanglaudos 
gerinimo.  

Pagrindinės Akademijos veiklos rūšys: pagrindinė veikla – aukštojo universitetinio 
išsilavinimo teikimas, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, kvalifikacijos kėlimas, studentų 
apgyvendinimo paslaugos , sporto bazių ir kitos infrastruktūros paslaugų atitinkančių Akademijos 
veilos kryptis teikimas ir kita;  kita veikla:  poilsio bazės veikla. 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PRIE 2010 M. FINANSINĖS ATASKAITOS 
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Akademijos pajamų šaltiniai yra valstybės biudžeto lėšos pagal patvirtintas programas, 
uždirbamos pajamos iš pagrindinės ir kitos veiklos,  tikslinis finansavimas už dalyvavimą įvairiuose 
projektuose: lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto, iš įvairių Europos 
Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų.  Paramos lėšos. Visos gaunamos ir uždirbamos lėšos yra 
naudojamos veiklai užtikrinančiai viešojo intereso tenkinimą vykdyti. 

Vidutinis Akademijos darbuotojų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d. -  385 
Akademija yra trijų viešųjų įstaigų dalininkė, t. y.  VŠĮ Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo 

parko, VŠĮ „LKKA Futbolo ir rankinio sporto centras“ ir VŠĮ „BC Kauno atletas“, kuri nevykdo 
jokios finansinės bei sportinės veiklos nuo 2009-07-12. Šių subjektų dalyvių susirinkime 
Akademija turi 20 arba mažiau nei 20% balsų, todėl  reikšmingo poveikio šiems subjektams nedaro.  

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Akademijos metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą  

Rengdama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Lietuvos kūno kultūros akademija taip pat 
vadovavosi  rektoriaus  2010 m. sausio 4 d įsakymu Nr. 6 K „Dėl apskaitos ir atskaitomybės tvarkos 
Lietuvos kūno kultūros akademijoje“, rektoriaus 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 5 K patvirtintu 
sąskaitų planu. 

 
Apskaitos politikos uždaviniai 

Apskaitos politikos tikslas – gauti informaciją, reikalingą Akademijos ekonominiams 
sprendimams priimti ir finansinėms, mokestinėms bei valdymo ataskaitoms parengti.  

Valdymo apskaita konfidenciali, nereglamentuota teisės aktais ir  skirta Akademijos vidaus 
poreikiams, t.y. valdymo sprendimams priimti. 

Finansų apskaita skirta finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, Akademijos finansinės 
būklės atskleidimui vidaus ir išorės vartotojams. Finansinių ataskaitų sudarymo formos ir terminai 
reglamentuojami valstybiniu lygiu, tačiau sudarymo procedūros yra Akademijos apskaitos 
politikos objektas.  

Mokesčių apskaita skirta mokesčių bazei apskaičiuoti ir mokesčių sumos teisingumui įrodyti.  
Ji reglamentuota mokesčių teisės aktais, o Akademijos apskaitos politika turi užtikrinti tikslios ir 
teisingos mokesčių bazės apskaičiavimą ir patvirtinti mokesčių deklaracijų informaciją.  

Biudžeto asignavimų apskaita turi atitikti valstybės biudžeto ir kitų asignavimų valdytojų 
keliamus reikalavimus. 

Akademijoje sudaromas tik vienas balansas remiantis tais pačiais pirminiais apskaitos 
dokumentais, kuriais remiasi ir visos išvardytos apskaitos sritys apskaitomos pagal tą patį sąskaitų 
planą, tačiau šios apskaitos sritys turi skirtingus tikslus, bei konkrečius apskaitos būdus ir metodus 
tam , kad būtų pasiekti visi apskaitos tikslai. Akademija nuo 2010 m. sausio mėn. 1 d. taiko 
vieningą buhalterinės apskaitos sistemą, kurios duomenų pagrindu sudaroma finansinė ir valdymo 
atskaitomybė, mokesčių deklaracijos bei kitos ataskaitos, kuriose vieni rodikliai sisteminiu 
požiūriu kontroliuoja kitus. 

 
Bendrieji apskaitos principai, metodai  ir taisyklės 

Akademija, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, 
vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:  

subjekto,  
veiklos tęstinumo,  
periodiškumo,  
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pastovumo,  
piniginio mato, 
 kaupimo, 
 palyginimo, 
 atsargumo, 
 neutralumo,  
turinio viršenybės prieš formą . 
Akademijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Jie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d. 
Akademijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. 
Akademijoje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Pastaroji apskaitoje 
perskaičiuojama į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio 
įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.  Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje 
registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir 
lietuvių, ir užsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašomi užsienio kalba, prireikus turi būti 
išversti į lietuvių kalbą. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, taikant 
Akademijos sąskaitų planą ir apskaitos politiką, atitinkančią VSAFAS reikalavimus. 
 

Nematerialusis turtas 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 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 likvidacinė vertė lygi 1. 
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 

juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam 
turtui Akademija taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus 2009-12-06 
LRV nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo (amortizacijos)minimalių ir maksimalų ekonominių normatyvų viešojo 
sektoriaus subjektams patvirtinimo“ 

Ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
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ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 
VSAFAS.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, 
jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi 
tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, 
kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS 
„Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). 
Žemei ir kultūros vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

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 likvidacinė vertė lygi 1. 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 2009-
12-06 LRV nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)minimalių ir maksimalų ekonominių normatyvų 
viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo 
savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar 
nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.  

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. 

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus 
kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių 
tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio materialiojo turto vertė (registruojant 
atskirą (papildomą) ilgalaikio materialiojo turto vienetą), po pirminio pripažinimo finansinėse 
ataskaitose yra rodomos tikrąja verte. Tokio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

Tuo atveju, jei kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė 
negali būti patikimai įvertinta, jos apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos taip 
(teikiant prioritetą pirmiau einančiam punktui): 

1) verte, kuri yra nustatoma remiantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo vertinimo 
duomenimis; 

2) įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai įvertinta; 
3) simboline vieno lito verte (jei įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali būti 

patikimai įvertinta). 
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Akademija  patikslina tikrąją vertę finansinių metų pabaigoje, prieš rengdama metines 
finansines ataskaitas. Tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) apskaitoje 
registruojamas tiesiogiai grynojo turto, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. 

 
Atsargos 

Atsargos yra pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS  
pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus. 

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.  

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 
Akademija taiko konkrečių kainų būdą. 

Akademijos 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, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir 
nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė 
pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba 
suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas 
pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su 
atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma 
nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 
Finansinis turtas 

Akademijos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam 
turtui priskiriama: po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. 
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų 
ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 
Gautinos sumos 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o 

trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties 
lėšoms registruoti  apskaitoje (biudžetinės, nebiudžetinės, specialiosios).     

Biudžetinių lėšų banko sąskaitose apskaitomi Akademijai pervesti valstybės biudžeto 
asignavimai pagal programas, kurie naudojami pagal patvirtintas sąmatas. 

Specialiųjų lėšų surenkamojoje banko sąskaitoje apskaitomos Akademijos pajamos gautos iš 
juridinių ir fizinių asmenų už teikiamas paslaugas: studijų, bendrabučio paslaugas, patalpų nuomą, 
knygas, tęstinių studijų, baseino, maniežo ir kitas paslaugas. Specialiųjų lėšų sąskaitose sukauptos 
lėšos, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, pervedamos į valstybės iždo sąskaitą ne rečiau kaip kartą 
per mėnesį ir kiekvieno ketvirčio  paskutinę darbo dieną. Pateikus užsakymą iždui, pagal nustatytus 
ekonominės klasifikacijos straipsnius, LR Finansų ministerija šiuos pinigus sugrąžina Akademijai 
kaip specialiosios programos lėšas.  

Nebiudžetinių lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t.y. iš fizinių ir 
juridinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti. Šiose sąskaitose yra apskaitomos 
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tarptautinės mokslo ir studijų programų lėšos, kitos valstybės institucijų tikslinės paskirties lėšos, 
įmonių stipendijos, rėmėjų bei kitos lėšos . 

Europos Sąjungos finansuojamų projektų lėšos apskaitomos kiekvienam ES struktūrinių fondų 
projektui atidarytoje atskiroje bankinėje sąskaitoje..  

 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – Akademijai iš valstybės ir savivaldybių biudžeto, kitų išteklių fondų, 
Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 
skirtas Akademijos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba 
gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Akademijos išlaidoms dengti ir 
paramos būdu gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir 
finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip pinigai, skirti įsigyti 
ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą, arba kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba 
atsargos, įskaitant paramą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra  laikomos visos likusios finansavimo sumos, 
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

 Akademijos gautos tačiau perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo 
sumos, Akademijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo 
sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.  

Privataus sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, 
registruojamos kaip Akademijos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas  šiam 
tikslui, pajamas. 

Apskaitoje Akademija finansavimo sąnaudomis pripažįsta tik tas perduotas sumas, kurios 
kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduodamos iš savo uždirbtų pajamų.. 

Iš savo veiklos gautos lėšos, kurias Akademija pervedė į biudžetą ir susigrąžino kaip 
specialiosios programos lėšas, nėra laikomos finansavimo sumomis. 

 
Finansiniai įsipareigojimai 

Visi Akademijos įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

• ilgalaikiai atidėjiniai ( atidėjiniai dėl Akademijai iškeltų teisminių ieškinių tikėtinos 
priteistų įsipareigojimų sumos) 

• ilgalaikės finansinės skolos; 
• kiti ilgalaikiai įsipareigojimai; 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 
• ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 
• ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 
• trumpalaikės finansinės skolos; 
• pervestinos finansavimo sumos; 
• finansavimo sumos; 
• pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; 
• mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 
• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 
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šie įsipareigojimai įvertinami:  
• susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  
• iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 
• kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 
Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 
Akademija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam 
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei 
Akademijai iškeltas ieškinys ir 90% tikėtina, kad Akademija privalės sumokėti ieškovui priteistą 
sumą, turi būti suformuotas atidėjinys lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos 
šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad 
parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.  

 
Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 
ekonominės prasmės. 

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.  

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir 
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos 
sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos 
laikotarpį. 

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės 
dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos 
mokesčius ir pan., jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu t.y. 
registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. 
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą 
jo naudingo tarnavimo laiką. 

 
Pajamos 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju 
VSAFAS „Finansavimo sumos“.  

Akademijos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės – investicinės 
veiklos pajamas. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už 
universitetines studijas, už mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tęstinį mokymą, įgytos 
kvalifikacijos kėlimą bei perkvalifikavimą, patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą, 
nereikalingo, netinkamo naudoti ir susidėvėjusio turto pardavimą , bendrabučio vietų nuomą ir 
kitas teikiamas paslaugas. Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už poilsio 
bazės Palangoje veiklą. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 
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laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su 
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos 
ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant 
apskaitos sistemos detalizuojančius požymius. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Akademija gaus su 
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimų ir 
paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

Pajamomis laikoma tik Akademijos gaunama ekonominė nauda, t.y. pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Akademijos gaunama 
ekonominė nauda. Jei Akademija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, 
tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių 
sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis 
nėra Akademijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 
kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai, parduodamos 
prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

 
Sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“. 
Akademijos patirtos sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės – 

investicinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir 
palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų 
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos 
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, 
kada buvo patirtos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 
palūkanų normą. 

Sandoriai užsienio valiuta 
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.  

 
Turto nuvertėjimas 

Akademijos 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 ir 
palyginama  su turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 
mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės 
arba kitos veiklos sąnaudas.  

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto 
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto 
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 
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nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 
ne didesne verte nei turto balansinė vertė.  

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto 
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės 
vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,  
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniam 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.  

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
Akademijos 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, jeigu jie reikšmingi, 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte,. 

 
Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 
atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti Akademijoje turi būti sudaromos atitinkamos 
komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį 
įvertinimą, bei poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose. 

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: 
laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; laikotarpiui, kada įvyko 
pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems. 

Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą Akademijos veiklos rezultatų 
ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.  

 
Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos vadovaujantis 7 –ojo VSAFAS nuostatomis. 
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos ir einamųjų, ir 

praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 
 Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to 

ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 0,25 procento turto vertės (FBA 
iš viso turtas).  

Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 
ataskaitose. 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. Jeigu apskaitos klaida esminė, jos 
taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje 
„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. 

 
Apskaitos politikos keitimas 

Pasirinktą  apskaitos politiką Akademija taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 
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Akademija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasis nuostatomis, pateiktomis 1-ame 
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 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 politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. 
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. 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. nėra koreguojama. 

 
III.  PASTABOS 

 
Pastaba Nr.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes 

pasikeitimas per 2010 metus pavaizduotas 9 priede. 
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Akademijos 

veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 251530 Lt. 
Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 2010-12-31 yra 300 Lt. 
Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2010 metus 

atvaizduotas 10 priede. 
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Akademijos 

veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 2113873 Lt. 
Nenaudojamo veikloje dar nenusidėvėjusio materialiojo turto Akademija neturi. 
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje Akademija neturi. 
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą  per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 
Į gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikainos sąskaitą 120210100 įkelta 338863 Lt iš esminio 

pagerinimo darbų įsigijimo savikainos sąskaitos 12012100   
Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto Akademija neturi.  
Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro 16411468 Lt ( žemė 

– 15428103 Lt, sporto aikštelė – 913200 Lt, kompiuterinė technika – 69100 Lt, kita įranga – 1065 
Lt).  

Pastaba Nr.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 4 priede. Jame pavaizduotos 
investicijų į viešąsias įstaigas ne viešojo sektoriaus subjektus vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje taikant įsigijimo savikainos metodą. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir 
kitus subjektus pateikta 1 ir 2 prieduose. 

Priedas Nr.1; Priedas Nr.2. Akademija yra trijų viešųjų įstaigų dalininkė, t. y.  VŠĮ 
Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo parko, VŠĮ „LKKA Futbolo ir rankinio sporto centras“ ir VŠĮ 
„BC Kauno atletas“, kuri nevykdo jokios finansinės bei sportinės veiklos nuo 2009-07-12. Šių 
subjektų dalyvių susirinkime Akademija turi 20 arba mažiau nei 20% balsų, tačiau  reikšmingo 
poveikio šiems subjektams nedaro.  

Pastaba Nr. 4. Atsargų vertės pasikeitimas per 2010 metus atvaizduotas 7 priede. 
Trumpalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose 

vertė gruodžio 31 dienai Akademija neturėjo.  
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Ilgalaikio materialiojo turto ir biologinio turto, skirto parduoti, gruodžio 31 dienai 
Akademija neturėjo. 

Atsargų pergrupavimo iš vienos atsargų grupės į kitą  per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 
 atsargos skirtos parduoti sumoje 492 Lt (elektroninės knygos) pergrupuotos iškeliant iš sąskaitos 
206000100 į ūkinio inventoriaus sąskaitą 202010100 ir panaudotos įstaigos reikmėms. 

Pastaba Nr. 5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 5 priede. Kitas 
ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 51420 Lt., iš jų: 
- užsienio spaudos prenumerata 2011 metams 48000;  
 
- žurnalo „Medicina“ prenumerata 2011m. 3420 Lt;  

Pastaba Nr. 6. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 11 priede.               
Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 873909 Lt; sudaro:  

- sukauptos atostoginių išmokos (už nepanaudotas kasmetinių atostogų dienas) 540471Lt; 
 - sukauptos socialinio draudimo įmokos  167438 Lt;  
- gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 166000Lt;  

Kitas sukauptas gautinas sumas 79027 Lt  sudaro :  
- sukauptos finansavimo pajamos 67458 Lt (iš valstybės biudžeto 63300 Lt; iš tarptautinių 
organizacijų 30062 Lt; iš Europos Sąjungos 28413 Lt; iš kitų šaltinių 8983 Lt.) 
- kitos sukauptos pajamos 11569 Lt 
Gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13593 Lt, iš jų: 
- gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas nuvertėjimas 13593 Lt; 

Pastaba Nr. 7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 12 priede.  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigus bankinėse sąskaitose 4631703Lt pagal paskirtį 

sudarė : 
- biudžeto asignavimai 0 Lt 
- specialiosios programos lėšos  4177143 Lt;  
- įplaukos už paslaugas ir prekes   6835 Lt;  
- pavedimų lėšos   392353Lt;  
- deponentai 2340 Lt; 
- depozitai  47600 Lt; 
- v.r.depozitas ir.kt.  5432 Lt. 

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį pavaizduoti 14 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti 15 priede.  

Finansavimo sumos  iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 11622743 
Lt. Tai gautų biudžeto asignavimų, bei finansavimo sumų iš  valstybės biudžetinių įstaigų (Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvių kalbos komisijos, Tarptautinių mokslo ir 
technologijų plėtros programų agentūros ir pan.), bei iš Finansų ministerijos gaunamų ES 
finansuojamų projektų lėšų (valstybės biudžeto dalis)nepanaudota finansavimo sumų dalis.   

Finansavimo sumų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, 
bet nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 458870Lt.. 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 154672 Lt Tai 
gautos paramos iš fizinių ir juridinių asmenų, nemokamai gauto turto bei  gaunamų lėšų iš kitų 
finansavimo šaltinių finansavimo sumos kurioms dar nepatirtos sąnaudos. 

   Pastaba Nr. 9.  Ilgalaikiai  įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė  0 Lt. 
Pastaba Nr. 10.  Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė               

1970979 Lt. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 13 priede. 
Pastaba Nr. 11. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 23869Lt 



   
  
 

12 

Pastaba Nr.12. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 898335 Lt: už komunalinius 
patarnavimus 69716 Lt, už ryšių paslaugas 711 Lt, už transporto paslaugas 3796 Lt, už ilgalaikio 
turto įsigijimą iš ES struktūrinių projektų lėšų 810022 Lt,  kitas paslaugas 14090 Lt. 

Pastaba Nr.13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 821Lt. Tai  įsipareigojimai 
darbuotojams pagal avanso apyskaitas . 

Pastaba Nr.14. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 860381 Lt : 
- sukauptos atostoginių sąnaudos  648664 Lt;  
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 200956Lt;  
- kitos sukauptos sąnaudos 2737 Lt; 
- kitos sukauptos mokėtinos sumos  8024 Lt.  

Pastaba Nr.15. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 212263 Lt sudaro: 
- mokėtini veiklos mokesčiai – 0,00 Lt; 
- gauti išankstiniai apmokėjimai –  64703 Lt: iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas ir  už 
bendrabutį 64703Lt, ir 44163 Lt ateinančių laikotarpių pajamos (už studijas iš studentų, 
studijuojančių savo lėšomis, paskaičiuotos pagal paslaugų suteikimo laikotarpį iki paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos).   
- kitos mokėtinos sumos – 103397 Lt. Tame skaičiuje 55797 Lt. specialiosios programos lėšų 
paskolinimas Akademijos vykdomiems projektams, finansuojamiems iš ES struktūrinių fondų bei 
tarptautinių projektų lėšų, vykdyti, bei grąžintini depozitai už gyvenimą bendrabutyje 47600 Lt. 

Pastaba Nr.16. Uždirbtos pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos 
detalizuotos 8 priede. 

Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų pajamas sudaro 6484987 Lt, iš jų: 
- pajamos už studijas 5639507Lt; 
- pajamos iš mokslo tiriamųjų darbų 16042 Lt; 
- pajamos už kursus, seminarus 61954 Lt; 
- pajamos už bendrabučių vietų nuomą studentams 347316 Lt; 
- pajamos už parduotus leidinius 16147 Lt; 
- pajamos už baseino paslaugas 111776 Lt; 
- pajamos už maniežo paslaugas 95654 Lt; 
- pajamos už trumpalaikes ir ilgalaikes auditorijų, salių ir kitų patalpų paslaugas 75120 Lt; 
- pajamos už Birštono bazės paslaugas 19532 Lt; 
- pajamos už kitas paslaugas 101939 Lt. 
Kitos veiklos pajamas sudaro 13205 Lt, iš jų : 
- pajamos už poilsio namų teikiamas paslaugas   13205 Lt; 

Pastaba Nr.17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 
sudarė10943283 Lt: iš jų pagrindinei veikai10934684 Lt,  kitai veiklai 8599 Lt. 
- darbo užmokesčio sąnaudos pagal darbo sutartis  8312604 Lt; 
- darbo užmokesčio sąnaudos pagal autorines sutartis  41974 Lt;  
- socialinio draudimo sąnaudos pagal darbo sutartis 2575245 Lt;  
- socialinio draudimo sąnaudos pagal autorines sutartis 4086 Lt;  

Pastaba Nr.18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė 1280901 Lt; iš jų 
pagrindinei veiklai 1273171 Lt, kitai veiklai 7730 Lt : 
- šildymo sąnaudos 4739179 Lt: iš jų pagrindinei veiklai 800393 Lt, kitai veiklai 0 Lt;  
- elektros energijos sąnaudos 292999 Lt: iš jų pagrindinei veiklai 291656 Lt, kitai veiklai 1343     
Lt;    
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 106541 Lt: iš jų pagrindinei veiklai 102158 Lt, kitai veiklai 
4383 Lt;    
- ryšių paslaugų sąnaudos 60050 Lt: iš jų pagrindinei veiklai 60050 Lt, kitai veiklai  0 Lt;    
- kitų komunalinių paslaugų 20918 Lt: iš jų pagrindinei veiklai 18914 Lt, kitai veiklai  2004 Lt;  
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Pastaba Nr.19. Kitos sąnaudos 230005 Lt, iš jų: nario mokesčiai įvairioms tarptautinėms  ir 
kitoms organizacijoms 23881Lt, sporto stovyklų organizavimo sąnaudos, projektinių renginių 
organizavimo sąnaudos 50166 Lt, studentų veiklos sąnaudos 4022 Lt, vertimo, konsultavimo, 
draudimo mokesčiai 13126 Lt, renginių , konferencijų sąnaudos 13440 Lt, biomedicinos etikos 
leidimų sąnaudos 3966 Lt, projektų rengimo sąnaudos 7000 Lt, projekto administravimo sąnaudos 
31000 Lt, įvairūs mokesčiai: valiutos pirkimo pardavimo 2943 Lt, importo PVM 1761 Lt, aplinkos 
teršimo 811 Lt, muito 2117 Lt , kitos sąnaudos 75772Lt.  

   Pastaba Nr. 20 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas atsispindi 3 priede. Finansinės 
ir investicinės veiklos pajamos sudaro 639 Lt, iš jų pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 73 Lt, 
palūkanų pajamos 566 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 76 Lt, iš jų nuostolis 
dėl valiutos kurso pasikeitimo 44 Lt, baudų ir delspinigių sąnaudos 32 Lt.  

Pastaba Nr.21  Pradėjus taikyti naują apskaitos politiką pagal VSAFAS reikalavimus 
keitėsi pradiniai aktyvų ir pasyvų sąskaitų likučiai. Jų pasikeitimas pateiktas 6 priede. 

A2.3. Nuo perėjimo prie apskaitos pagal VSAFAS momento bibliotekų fondai yra apskaitomi 
kaip ilgalaikis turtas, todėl  bibliotekos knygos, kurios anksčiau buvo apskaitomos kaip 
trumpalaikis turtas, buvo pripažintos kaip ilgalaikiu turtu ir jų 717 954 Lt  verte buvo padidintas 
ilgalaikio materialiojo turto „Bibliotekos fondai“ vertė.   

A.2.5. Akademija pagal turto vertintojų atliktą nekilnojamųjų kultūros vertybių įvertinimą, 
kurį atliko vadovaudamasi VSAFAS nuostatomis, apskaitė šias vertybes tikrąja verte, dėl ko 
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė padidėjo 1 758 871 Lt. 

A.5. ir A.6.2. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis trumpalaikis turtas, buvo pergrupuotas į 
ilgalaikį turtą „Bibliotekos fondas“ sumoje 717 954 Lt, į ūkinį inventorių naudojamą akademijos 
veikloje kuris buvo iškeltas į užbalansinę sąskaitą sumoje 1 597 821 užbalansinėje sąskaitoje, ir 
atsargų,skirtų perparduoti sąskaitą sumoje 43 994 Lt. 

A.8.1. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis buvo nustatytas gautinų sumų nuvertėjimas 1 256 
Lt. 

A.8.2. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis buvo užregistruotos anksčiau neregistruotinos 
gautinos sumos, t. y. Finansų ministerijos skola akademijos pervestos spec. lėšos ir dar negrąžintos 
kaip spec. programos finansavimas 100479 Lt, bei 2009 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotos ir 
sukauptos atostoginių bei soc. draudimo sumos 682.842 Lt 

C2. – C.3. Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos (18 583 938 Lt) ir ilgalaikio 
materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo (118 520 132 Lt) sumos iškeliamos iš pasyvo pusės kaip 
kontrarinės sąskaitos nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoms. 

C.6.3. Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, buvo užregistruoti įsipareigojimai:  2009 m. 
gruodžio 31 d. apskaičiuotos ir sukauptos atostoginių bei socialinio  draudimo sumos 785 923 Lt., 
bei sukauptos komunalinių paslaugų sąnaudos sumoje 1868 Lt. 

 
 
 
 

Rektorius         Albertas Skurvydas  
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PRIDEDAMA. 
1 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus; 
2 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje; 
3 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos; 
4 priedas. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą; 
5 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus;  
6 priedas. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis 
biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai; 
7 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį; 
8 priedas. Kitos pajamos; 
9 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį; 
10 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį; 
11 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas; 
12 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus; 
13 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas; 
14 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 
laikotarpį; 
15 priedas. Finansavimo sumų likučiai; 
16 priedas. Informacija pagal veiklos segmentus; 
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