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3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų 
ataskaita" 2 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.921.532,13 1.642.564,86

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 1.751.293,63 1.544.198,46

I.1.   Iš valstybės biudžeto 1.488.365,10 1.320.276,45

I.2.   Iš savivaldybių biudžetų

I.3.   Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 261.414,80 223.172,43

I.4.   Iš kitų finansavimo šaltinių 1 1.513,73 749,58

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS P21 170.238,50 98.296,40

III.1.   Pagrindinės veiklos kitos pajamos 170.238,50 98.296,40

III.2.   Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 1.915.762,67 1.613.734,20

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 1.266.060,08 1.001.172,85

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 334.316,66 317.874,94

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 159.951,92 110.731,32

IV. KOMANDIRUOČIŲ 2.491,88 2.117,90

V. TRANSPORTO 9.986,37 6.002,94

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 270,00 388,00

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO 21.141,72 78.660,37

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 86.349,10 61.612,63

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 6.570,00 13.482,00

XI. NUOMOS 4.571,80 3.941,53

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 23.930,51 17.699,72

XIV. KITOS 122,63 50,00

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 5.769,46 28.760,66

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS P21 16.116,57 13.475,29

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 22.957,93 13.475,29

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -2.574,00

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 4.267,36

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI P23 -45,39 -22,10

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA P01

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 21.840,64 40.529,62

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 21.840,64 40.529,62

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų 
pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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-1.684,23



2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės 
ataskaita" 2 priedas

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 6.157.922,66 5.948.289,09

I. Nematerialusis turtas P3 119.888,39 109.417,82

I.1   Plėtros darbai

I.2   Programinė įranga ir jos licencijos 13.517,26 1.503,35

I.3   Kitas nematerialusis turtas 106.371,13 107.914,47

I.4   Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5   Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas P4 6.038.034,27 5.838.871,27

II.1   Žemė

II.2   Pastatai 2.984.934,50 3.036.004,65

II.3   Infrastruktūros statiniai 980.342,29 1.001.920,11

II.4   Kiti statiniai 607.291,46 681.584,27

II.5   Mašinos ir įrenginiai 41.951,79 53.174,63

II.6   Transporto priemonės 2.408,99 4.421,76

II.7   Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 257.963,95 236.925,62

II.8   Kultūros ir kitos vertybės 775.139,34 744.673,94

II.9   Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 388.001,95 80.166,29

III. Ilgalaikis finansinis turtas P5,P6

IV. Mineraliniai ištekliai

V. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS P7

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 348.453,01 761.272,31

I. Atsargos P8 67.671,24 56.396,69

I.1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2   Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 65.053,68 53.236,85

I.3   Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4   Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 2.617,56 3.159,84

I.5   Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai P9 28.959,01 4.615,00

III. Per vienus metus gautinos sumos P10 243.220,44 212.615,93

III.1   Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2   Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3   Gautinos finansavimo sumos

III.4   Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.075,30 1.771,10

III.5   Sukauptos gautinos sumos 240.568,06 209.687,81

III.6   Kitos gautinos sumos 1.577,08 1.157,02

IV. Trumpalaikės investicijos
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 8.602,32 487.644,69

IŠ VISO TURTO: 6.506.375,67 6.709.561,40

D. FINANSAVIMO SUMOS P12 5.737.104,16 5.992.810,33

I. Iš valstybės biudžeto 2.428.545,82 2.235.561,97

II. Iš savivaldybės biudžeto 868,86 868,86

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.301.976,87 3.567.747,88

IV. Iš kitų šaltinių 5.712,61 188.631,62

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 175.234,80 147.555,00

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1   Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2   Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3   Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P17 175.234,80 147.555,00

II.1   Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai P15

II.2   Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3   Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4   Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5   Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6   Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1     Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2     Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.066,35 12.624,11

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 172.168,45 133.830,89

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.100,00

F. GRYNASIS TURTAS P18 594.036,71 569.196,08

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai 439.772,97 436.772,97

II.1   Tikrosios vertės rezervas P18-1 439.772,97 436.772,97

II.2   Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas P18-2 154.263,74 132.423,11

IV.1   Einamųjų metų perviršis ar deficitas 21.840,64 40.529,62

IV.2   Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 132.423,10 91.893,51

G. MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS 
DALIES: 6.506.375,67 6.709.561,41

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų 
pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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X       

subjekto įtaka

10 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X       X       

132.423,11 569.196,089 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 436.772,97

40.529,62 40.529,628 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X       X       X       

(sumažėjimo) sumos

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X       X       

6 Kiti panaudoti rezervai X       X       X       X       

5 Kiti sudaryti rezervai X       X       X       X       

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X       3.800,00 X       3.800,00 X       

X       

subjektui įtaka

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X       X       

subjekto įtaka

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X       X       X       

7 8 9 10

1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 432.972,97 91.893,45 524.866,42

1 2 4 5 6

Mažumos dalis
Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 

rezervas Kiti rezervai Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas perviršis 
ar deficitas prieš 

nuosavybės 
metodo įtaką

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Iš viso

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
Nr.

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių  
ataskaita“ 1 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -

1



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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

17 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 439.772,97 154.263,75 594.036,72

16 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X       X       X       21.840,64 21.840,64

(sumažėjimo) sumos

15 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X       X       

X       X       14 Kiti panaudoti rezervai X       X       

X       X       13 Kiti sudaryti rezervai X       X       

X       3.000,00 X       12 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X       3.000,00

subjektui įtaka

11 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X       X       X       

2



Nr.

1

A.

I.

I.1.

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

I.1.4.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6   kiitiems subjektams

  viešojo sektoriaus subjektams 3 974,52 3 974,52

  į kitus išteklių fondus

organizacijoms

  ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

  į savivaldybių biudžetą

98 594,07 98 594,07  į valstybės biudžetą 175.119,98 175.119,98

102 568,59 102 569,59Pervestos lėšos 175.119,98 175.119,98

50,00 50,00  kitos įplaukos 50,00 50,00

  gautos palūkanos

30.583,50 22.364,89 52.948,39  už suteiktas paslaugas iš biudžeto 79.186,83 86.374,73 165.561,56

108 793,09 108 793,09  už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 175 335,19 175 335,19

  iš socialinių įmokų

  iš mokesčių

    iš kitų šaltinių 152,88 152,88

organizacijų

    iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 324.599,66 324.599,66

    iš savivaldybės biudžeto

    iš valstybės biudžeto 759.500,72 641.707,15 1.401.207,87 714 399,63 545 621,66 1.260.021,29

  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 759.653,60 641.707,15 1.401.360,75 1 038 999,29 545 621,66 1.584.620,95

Įplaukos 1 014 225,62 728.081,88 1 742 307,50 1 178 425,88 569.623,13 1 746 412,43

7 8 9

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -7 913,37 -7 913,37 399 316,17 399 316,17

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai 
pinigų srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai 

pinigų srautai
Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -

1



III.

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

III.7

III.8

III.9

III.10

III.11

III.12

B.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

C.

I.

II.

III.

IV.

IV.1   iš valstybės biudžeto 3.254,10 23.978,77 27.232,87 2.000,00 30.274,44 32.274,44

2.000,00 30.274,44 32.274,44

biologiniam turtui įsigyti:

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 14 895,99 23.978,77 38 874,76

apmokėjimas

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

Gautų paskolų grąžinimas

Įplaukos iš gautų paskolų

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 14 895,99 25 901,98 40 797,97 2 000,00 32 014,95 34 014,95

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

Gauti dividendai

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

turto perleidimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 

turto įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 486 024,99 25.901,98 511 926,97 231 428,14 32 014,95 263 443,09

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -486 024,99 -25.901,98 -511 926,97 -231 428,14 -32 014,95 -263 443,09

  kitos išmokos 106,77 1.100,00 1 206,77

  sumokėtos palūkanos

  kitų paslaugų įsigijimo 2.696,13 15.440,47 18.136,60 2.407,66 19.335,50 21.743,16

  nuomos 2.800,48 1.039,37 3.839,85 203,23 351,60 554,83

  socialinių išmokų 5.639,25 962,50 6.601,75 13.482,00 13.482,00

  atsargų įsigijimo 31 061,18 38 815,04 69.876,22 18 790,45 16 793,26 35 583,71

  paprastojo remonto ir eksploatavimo 151,90 16.274,40 16.426,30 57,05 65.946,93 66.003,98

  kvalifikacijos kėlimo 160,00 160,00 88,00 300,00 388,00

  transporto 1.521,75 9.934,75 11.456,50 492,20 5.707,80 6.200,00

  komandiruočių 2.232,20 259,68 2.491,88 2.117,90 2.117,90

  komunalinių paslaugų ir ryšių 21.533,32 195.680,93 217.214,25 5.402,14 99.223,27 104.625,41

  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 779.116,03 448.574,74 1.227.690,77 633.500,49 360.328,19 993.828,68

Išmokos P02 847 019,01 728 081,88 1 575 100,89 676 541,12 567.986,55 1 244 527,67
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IV.2

IV.3

IV.4

V.

VI.

VII.

D.

I.

II.

III.

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

laikotarpio pabaigoje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 8.602,32 8.602,32 487.644,69 487.644,69

317.756,66 317.756,66

laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 487.644,69 487.644,69

(sumažėjimas)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas -479.042,37 -479.042,37 169.888,03 169.888,03

LIKUČIUI
PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ 
VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA 

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 1 923,21 1 923,21 1 740,51 1 740,51

Gauti dalininko įnašai

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos -10.847,00 -10.847,00

  iš kitų šaltinių 4.048,99 4.048,99

organizacijų

  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 18.439,90 18.439,90

  iš savivaldybės biudžeto

3



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO TADO IVANAUSKO 
ZOOLOGIJOS MUZIEJAUS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 

2022 M. METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ   
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau — Muziejus) yra respublikinis 

muziejus, biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, restauruojanti, tirianti ir eksponuojanti 
muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas gamtos muziejų rūšiai. Muziejaus savininkas yra 
Lietuvos valstybė. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo 
įregistruotas 1998 m. gruodžio 04 dieną, reg. Nr. 188727491. Muziejaus buveinės adresas: 
Laisvės alėja 106, LT-44253, Kaunas.  

Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos 
tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr.53-1292), 
kitais įstatymais ir Lietuvos respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Kultūros ministrų priimtais teisės aktais, šiais 
Muziejaus nuostatais. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
dokumentus (statutą, etikos kodeksą) ir rekomendacijas, taip pat į Lietuvos muziejų asociacijos 
rekomendacijas. Muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų 
nustatyta tvarka. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka 
gautos lėšos.  

Muziejaus finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.  
Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais -70.  
Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais -72. 
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus pagal rinkinių pobūdį priklauso gamtos 

mokslo muziejų rūšiai. Jo paskirtis – supažindinti visuomenę su pasaulio ir Lietuvos gyvūnijos 
įvairove, raida, ekologiniais saitais, paplitimu, gausa ir su zoologijos mokslu. Muziejuje 
vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, vyksta paskaitos, parodos ir kiti renginiai. 
Mokslinius rinkinius sudaro arti 300 000 zoologinių objektų. Muziejuje veikia Lietuvos paukščių 
žiedavimo centras. Atskiras padalinys – Ventės rago ornitologinė stotis Šilutės rajone.  

Muziejaus veiklą sudaro:  
1.Mokslinis darbas - nors įstaiga būdama mokslo muziejumi neturi mokslinio tyrimo 

institucijos statuso, tačiau čia dirbantys zoologai siekdami kelti kvalifikaciją, plačiau pritaikyti 
turimas žinias ir panaudoti rinkiniuose sukauptus duomenis, dalyvauja bendrose su kitomis 
mokslo įstaigomis gamtotyros ir gamtosaugos projektuose arba savarankiškai vykdo mokslines 
programas.  

2.Genetinių išteklių kolekcija -visa informacija apie rūšį užkoduota kiekvienos ląstelės 
DNR, todėl greta tradicinių zoologinių preparatų pradėta kaupti genetinių išteklių – gyvūnų 
audinių – kolekcija, kuri galės būti panaudota taksonominiams, filogenetiniams, evoliuciniams, 
populiaciniams ar ekologiniams tyrimams.  

3. Iškamšų gamyba - dauguma rinkiniams skirtų zoologinių preparatų paruošiama 
muziejaus laboratorijose. Kai preparatai paruošiami iš gyvūno odos šis procesas dar vadinamas 
moksline taksidermija. O kai panaudojant gyvūno odą pagaminamos gyvūno kūno imitacijos, 
populiariai sakant, iškamšos tai jau meninė taksidermija. Šios srities gaminiai skirti demonstruoti 
muziejaus ekspozicijose.  

4. Publikacijos – publikuojama šiuose leidiniuose: Lietuvos moliuskų sąrašas/Check list 
of Mollusca living in Lithuania, Lietuvos šimtakojai (Myriapoda), Lietuvos vėdarėliai (Isopoda 
terrestria) ir kituose moksliniuose leidiniuose.  



5. Leidiniai, Muziejus išleidęs nemažai leidinių, tai Kauno Tado Ivanausko zoologijos 
muziejus 1919–2019 m. Kaunas, 2019. 26 p., Gurskas A. Lietuvos moliuskai Kaunas, 
2016'6.101 p. ir kt. 

                                                 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus ūkinėms operacijoms registruoti taiko 2021 
m. sausio 5 d. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymu Nr.V-38 patvirtintą 
apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 
reikalavimus. PKPD vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Apskaitos 
duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:  

1) valstybės funkciją;  
2) programą;  
3) lėšų šaltinį;  
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 
5) finansavimo paskirtį. 

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. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų 
ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

 
 

Apskaitos politikos nuostatos 
 

Nematerialusis  turtas 
 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 
įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo 
laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 
nenustatoma. 
              Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 
nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 
registruojamas simboline vieno euro verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei 
tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 
 

Eil. 
Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 
normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga ir licencijos 2 



2. Patentai, autorių ir kitos teisės 6 
3. Kitas nematerialusis turtas 6 
4. Prestižas 10 

 
 

                                            Ilgalaikis materialusis  turtas 
 

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 
išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

Likvidacinė vertė nenustatoma. 
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai 
nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito 
verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 
Eil. 
Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1. Pastatai   
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 
1.2. Pastatai 80 
1.3. Tašytų rastų pastatai 50 
1.4. Surenkamieji, išardomieji moliniai ir kiti pastatai  12 
2. Infrastruktūros statiniai   

2.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 50 
2.2. Metaliniai 30 
2.3. Mediniai 20 
3. Kiti statiniai 15 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 18 
5. Mašinos ir įrenginiai  

5.1. Apsaugos įranga 4 
 5.2 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 2 
5.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 
4 

5.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 
6. Transporto priemonės  

6.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 
6.2. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 5 



puspriekabės 
6.3. Kitos transporto priemonės 6 
7. Baldai ir biuro įranga  

7.1. Baldai 4 
7.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 
7.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 
7.4 Kita biuro įranga 6 
8. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

8.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 4 
8.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 
 

Atsargos 
 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo 
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Muziejus taiko FIFO metodą. 
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

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

Išankstiniai mokėjimai už atsargas registruojamai trumpalaikio turto išankstinių 
mokėjimų sąskaitose. 

 
Finansinis turtas, gautinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai 

 
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas vadovaujantis 14-ojų VSAFAS „Jungimai ir 

investicijos į asocijuotus subjektus“ ir 17-ojų VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai” nustatytais kriterijais.  

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Muziejus gauna arba pagal 
vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. 

Pirmą kartą pripažįstamas finansinis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro 
sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių 
sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos 
ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos 
sąnaudomis. 

Išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą priskiriami prie finansinio turto. 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina. 

Vėlesnio vertinimo metu ilgalaikės gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina, o 
finansinėse ataskaitose pateikiamos amortizuota savikaina atėmus nuvertėjimą. Trumpalaikės 
gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos įsigijimo savikaina atėmus 
nuvertėjimą.  

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. 



Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaičiuota 
nuvertėjimo suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio 
laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, išskyrus gautinų sumų ir išankstinių 
mokėjimų nuvertėjimo nuostolius, kurie yra priskiriami veiklos sąnaudoms. 

 
                                                         Finansavimo sumos 
 

Finansavimo sumos – Muziejaus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių 
fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, 
kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Muziejaus nuostatuose nustatytiems 
tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 
apima gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Muziejaus 
išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip 
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 

- finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam 
nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; 

- yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo 
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 

- finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į: 
- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai ar 

už simbolinę kainą gavus ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas 
arba gavus pinigų jiems įsigyti.  

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra 
laikomos visos kitos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Finansinių ataskaitų rinkinyje informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 
finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. 

 
Atidėjiniai 

 
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio 

praeityje Muziejus turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad 
jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

 Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  
 

Pajamos 
 

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima 
patikimai įvertinti su jomis susijusių sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, 
susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį 
laikotarpį. Pajamos pripažįstamos kai uždirbamos nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Jei Muziejus yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau 
teisės aktų nustatyta tvarka privalo surinktas sumas pervesti į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar 
jų dalies atgauti tą patį ataskaitinį laikotarpį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios 
sumos ar jų dalis Įstaigos pajamomis nelaikoma.  

 



Sąnaudos 
 

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

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba 
jų ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų 
suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). 

 
 

Sandoriai užsienio valiuta 
 

Sandoris ir su juo susijusi ūkinė operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu 
įvertinami ir registruojami apskaitoje valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys, 
taikant sandorio dienos 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. Veiklos rezultatų ataskaitoje atliekama tokių pajamų ir sąnaudų 
tarpusavio įskaita ir parodomas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.  

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar 
parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos 
sąnaudos. 

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną valiutiniai straipsniai įvertinami 
(perkainojami) taikant tos dienos užsienio valiutos kursą. 

 
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.  

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

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

Kai vėlesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms, turto, ankščiau pripažinto 
nuvertėjusiu, vertė padidėja, tokiu atveju turto vertė atkuriama iki jo balansinės vertės, kuri būtų 
buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

 
 



Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 
 
Muziejaus neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose. 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje nerodomi. Informacija apie 

juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą 
įsipareigojimui padengti yra labai maža (mažiau nei 10 procentų), informacija aiškinamajame 
rašte nėra pateikiama. 

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai 
atskleisti aiškinamajame rašte. 

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 
 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 
apie Muziejaus 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. 
 
 

                                Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 
 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 
sąnaudų tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 
tokios įskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. 

Informacija, susijusi su apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimais, 
pateikiama aiškinamajame rašte. 
 

                                                Apskaitos politikos keitimas 
 

Muziejaus apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo; jei to 
reikalauja kiti teisės aktai; siekiant tiksliau pateikti informaciją apie veiklos rezultatus. 

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 
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo 
ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų 
ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, 
rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji 
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia 
buvo, t. y. nėra koreguojama.. 

                                                    
Apskaitos įverčių keitimas 

 
Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir 

įsipareigojimų vertę ir tikėtiną naudą ar įsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, 
naudojamas turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti. 



Apskaitiniai įverčiai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertė negali būti tiksliai 
apskaičiuota, o tik įvertinta. 

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

Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais laikotarpiais ir nėra apskaitos 
klaidos taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kuriuo buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose parodomas taikant perspektyvinį būdą. 

Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, 
turi būti parodytas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo parodyta prieš 
tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 
pateikiama aiškinamajame rašte. 

 
Apskaitos klaidų taisymas 

 
Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo 

apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl 
apsirikimo. 

Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl 
kurios praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti 
laikomos iš esmės patikimomis. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų 
ataskaitinio laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė nei 1 procentas viso Įstaigos turto 
vertės. 

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos 
einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

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 klaidų 
taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama 
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

Aiškinamajame rašte pateikiama tokia su esminės klaidos taisymu susijusi informacija: 
esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis laikotarpis, kuriuo esminė klaida buvo padaryta; 
kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos taisymas turėjo 
įtakos; koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta parodant grynąjį ataskaitinio 
laikotarpio perviršį ar deficitą. 

 
 

                             III.  PASTABOS 
 

   Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį 
apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. 

 
P2 pastaba. Informacija apie veiklos segmentus. Muziejaus apskaita tvarkoma pagal 

segmentus. Segmentai – veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios 
vienarūšes Muziejaus teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių. 

Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: 
- segmento pagrindinės veiklos sąnaudos; 
- segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. 



Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui 
pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos prie didžiausią Muziejaus veiklos dalį 
sudarančio ekonomikos sektoriaus segmento. 

Informacija pagal veiklos segmentus už ataskaitinį ir praėjusį laikotarpį pateikiama 
pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede nustatytą formą, „2022 m. informacija pagal veiklos 
segmentus“ ir „2021 m. informacija pagal veiklos segmentus“ (pridedamas priedas P2). 
 

P03 pastaba. Nematerialus turtas. 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau 
vis dar naudojamo Muziejaus veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą 
sudaro:  
               

Eil. 
Nr. 

Turto pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Programinė įranga ir jos licencijos 118.326,69 115.265,15 
      

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 
laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą lentelės 
formą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 
(pridedamas priedas P3). 
                       
             P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės 
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje „Ilgalaikis materialusis turtas“ (P4): 
           Per ataskaitinį laikotarpį Muziejus neatlygintinai gavo automobilį Mercedes Benz V Vlas 
2,5 CDI iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kurio įsigijimo savikaina –  50.033,50 
Eur, o sukauptas nusidėvėjimas – 40.999,69 Eur, bei iš Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijos medinius lieptus Juodkrantėje, kurių įsigijimo savikaina – 2.809,31 Eur, o sukauptas 
nusidėvėjimas – 849,73 Eur 
            Materialusis turtas, kuris buvo skirtas parduoti aukcione ir per ataskaitinį laikotarpį 
pergrupuotas į atsargų grupę Kitas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti.  

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo muziejaus veikloje 
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1.220.352,95 EUR. 
                       

Eil. 
Nr. 

IMT grupė Visiškai nudėvėto 
IMT įsigijimo 

savikaina  
2022-12-31, Eur 

1. Pastatai 43.297,86 
2. Apsaugos įranga 10.935,35 
3. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai 
6.602,27 

4. Kitos mašinos ir įrenginiai 86.236,74 
5. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 64.831,42 
6. Kitos transporto priemonės 26.010,00 
7. Baldai 746.794,40 
8. Kompiuteriai ir jų įranga 128.402,53 
9. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7.647,47 
10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 100.494,91 
 IŠ VISO: 1.220.352,95 

 
         Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija Muziejuje nėra. 



        Turto, kuris nebenaudojimas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojimas veikloje nėra.  
        Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo)  
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 
                 

P08 pastaba. Atsargos. Muziejaus turto, kurį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis 
inventorius, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 67.671.24 Eur. Informacija apie 
atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 
1 priede nustatytą lentelės formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 
(pridedamas priedas P8). 
   

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir 
paslaugas sudaro 27.587,38 Eur. Lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų 
suma išaugo 24.295,48 Eur, dėl iš anksto apmokėtų komunalinių išlaidų.  
 Išankstinių apmokėjimų Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei 
ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 
(pridedamas priedas P9).  
 

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per 
vienus metus gautinos sumos sudaro 243.220,44 Eur, iš kurių: 73.172,99 Eur – sukauptos 
gautinos sumos iš valstybės biudžeto; 167.395,07 Eur – kitos sukauptos finansavimo pajamos; 
1.075,30 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas; 1.577,08 Eur – kitos gautinos sumos. 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio 
dienai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 
priede nustatytą formą „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ (pridedamas priedas 
P10). 
               

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose sudarė 8602,32 Eur, iš kurių: 32,06 Eur – projektų 
įgyvendinimui skirtos lėšos; 8.570,26 Eur – iš kitų šaltinių gautos lėšos. 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 
pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede 
nustatytą formą „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ (pridedamas priedas P11). 

 
  P12 pastaba. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudaro 5.737.104,16 Eur, iš jų: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 
2.428.545,82 Eur; finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 868,86 Eur; finansavimo sumos 
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 3.301.976,87 Eur; 
finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 5.712,61 Eur.       

        

  P17 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 
175.234,80 Eur, iš jų:  

 tiekėjams mokėtinos sumos – 3.066,35 Eur 
 sukauptų atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 172.168,45 

Eur 
 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas paskutinei ataskaitinio 
laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 



įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas 
sumas“ (pridedamas priedas P17). 
 

P18 pastaba.  Grynasis turtas. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikiama 4-
ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede (pridedama). 

 
P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Muziejaus kitos 

veiklos pajamas sudarė pajamos už 2022 m. viešame prekių aukcione parduotą turtą, nuomos bei 
pajamos iš atsargų pardavimo. Kitos veiklos sąnaudas – parduotų atsargų savikaina.  

Informacija apie kitas pajamas  ataskaitinio  laikotarpio pabaigai  pateikiama pagal  10-
ojo VSAFAS „Kitos pajamos“  2  priede  nustatytą formą „Kitos  pajamos“  (pridedamas P21 
priedas). 

 
P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Muziejaus pagrindinės veiklos sąnaudos 

ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 1.915.762,67 Eur.  
Informacija apie kitas pajamas  ataskaitinio  laikotarpio pabaigai  pateikiama pagal  10-

ojo VSAFAS „Kitos pajamos“  2  priede  nustatytą formą „Kitos  pajamos“  (pridedamas P21 
priedas). 

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė: 1.266.060,08 Eur –  darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo sąnaudos; 334.316,66 Eur – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; 1.59951,92 Eur – 
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;  86.349,10 Eur – kitų paslaugų sąnaudos; 4.571,80 Eur - 
nuomos sąnaudos; 9.986,37 Eur – transporto sąnaudos; 86.349,10 Eur – sunaudotų ir parduotų 
atsargų savikaina;  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – Muziejaus etatų sąraše 
nurodytiems darbuotojams 2022 metais pripažinta 1.247.641,03 Eur darbo užmokesčio ir 
18.419,05  Eur socialinio draudimo sąnaudų. Iš viso 1.266.060,08 Eur. 

Detali informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 24-
ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiai 
susijusios išmokos“ priede „Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 
pateikimas aiškinamajame rašte“ (pridedamas P22 priedas). 

 
P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 2022 m. gruodžio 31 d. 

rezultatas sudarė – -45,39 Eur.  
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų suma – 37,33 Eur, kuri sudaro gautas pelnas 

dėl valiutos kurso pasikeitimo. 
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų suma – 82,72 Eur, iš kurių: 10,54 Eur – 

nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo, 72,18 Eur – baudų ir delspinigių sąnaudos. 
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama pagal 6-ojo 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą „Finansinės ir 
investicinės veiklos rezultatas“ (pridedamas P23 priedas). 

 
P24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas. Muziejaus  įsipareigojimų dalis 

nacionaline ir užsienio valiutomis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 175.234,80 Eur. Informacija 
apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą „Informacija apie 
įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio 
valiutomis“ (pridedamas priedas P24).  
 

Reikšmingi po ataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas. Esminių po ataskaitinių 
įvykių, turinčių įtakos Muziejaus veiklai, nebuvo.  
 



Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus,  188727491, Laisvės al. 106, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

ID: -2147380795

D/L: -- 

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai 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

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -224.114,59 -1.691.648,08 -1.915.762,67

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.266.060,08 -1.266.060,08

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -162.447,47 -171.869,19 -334.316,66

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -159.951,92 -159.951,92

1.4    Komandiruočių -2.491,88 -2.491,88

1.5    Transporto -9.986,37 -9.986,37

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -270,00 -270,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -21.141,72 -21.141,72

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -50.670,37 -35.678,73 -86.349,10

1.10    Socialinių išmokų -6.570,00 -6.570,00

1.11    Nuomos -4.571,80 -4.571,80

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -10.996,75 -12.933,76 -23.930,51

1.14    Kitos -122,63 -122,63

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -25.023,06 -1.550.077,83 -1.575.100,89

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.227.690,77 -1.227.690,77

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -217.214,25 -217.214,25

3.1.3       Komandiruočių -2.491,88 -2.491,88

3.1.4       Transporto -11.456,50 -11.456,50

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -160,00 -160,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -16.426,30 -16.426,30

3.1.7       Atsargų įsigijimo -25.023,06 -44.853,16 -69.876,22

3.1.8       Socialinių išmokų -6.601,75 -6.601,75

3.1.9       Nuomos -3.839,85 -3.839,85

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -18.136,60 -18.136,60

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -1.206,77 -1.206,77

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus,  188727491, Laisvės al. 106, Kauno m., Kauno m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

  ID: -2147380795

D/L: -- 

 

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai 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

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -228.398,66 -1.385.335,54 -1.613.734,20

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.824,85 -998.348,00 -1.001.172,85

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -149.435,56 -168.439,38 -317.874,94

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -110.731,32 -110.731,32

1.4    Komandiruočių -2.117,90 -2.117,90

1.5    Transporto -6.002,94 -6.002,94

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -388,00 -388,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -53.649,44 -25.010,93 -78.660,37

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -22.488,81 -39.123,82 -61.612,63

1.10    Socialinių išmokų -13.482,00 -13.482,00

1.11    Nuomos -3.941,53 -3.941,53

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -17.699,72 -17.699,72

1.14    Kitos -50,00 -50,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka
-1.684,23 -1.684,23

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -63.739,89 -1.180.787,78 -1.244.527,67

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -993.828,68 -993.828,68

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -104.625,41 -104.625,41

3.1.3       Komandiruočių -2.117,90 -2.117,90

3.1.4       Transporto -6.200,00 -6.200,00

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -388,00 -388,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -53.649,44 -12.354,54 -66.003,98

3.1.7       Atsargų įsigijimo -10.090,45 -25.493,26 -35.583,71

3.1.8       Socialinių išmokų -13.482,00 -13.482,00

3.1.9       Nuomos -554,83 -554,83

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -21.743,16 -21.743,16

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



Patentai, autorių ir 
kitos teisės

1 5 10

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

6.1.

7.

8. Neatlygintinai gauto nematerialiojo X X X X

X X 127.841,03

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma X 99.551,65 X 28.289,38

viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 

amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 

– 3 + / – 4 + / – 5)

260 230,41

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 118.097,56 142.132,85

Kiti pokyčiai

-909,87Pergrupavimai (+/-) 909,87

    nurašyto

    perduoto

    parduoto

ataskaitinį laikotarpį

nematerialiojo turto suma per 

Parduoto, perduoto ir nurašyto 

finansinės nuomos (lizingo) sutartis

    Nematerialusis turtas, įsigytas pagal 

įsigijimo savikaina

    neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 

909,87 22 971,56    pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 16.132,69 5.929,00

909,87 22 971,56Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 16.132,69 5.929,00

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 9 11

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 101 055,00 136.203,85 237.258,84

2 3 4 6 7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Plėtros darbai Programinė įranga 
ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš viso
Nematerialiosios 

vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas
Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai

(viešojo sektoriau subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
Nr.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -

1

(P03)



9.

10.

10.1.

10.2.

10.3

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

sąnaudos už teisę naudotis programine įranga 

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

– 14)

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 1.503,35 107.914,47 109.417,82

– 21)

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 13.517,26 106.371,13 119 888,39

18 + / – 19 + / – 20)

laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

Kiti pokyčiai

Pergrupavimai (+/-)

    nurašyto

    perduoto

    parduoto

nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

turto sukaupta nuvertėjimo suma

Neatlygintinai gauto nematerialiojo 

laikotarpio pradžioje

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

9 – 10 + / – 11 + / – 12)

X X 140.342,02

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 

Sukaupta amortizacijos suma X 104.580,30 X 35.761,72

X X Kiti pokyčiai X X 

X X Pergrupavimai (+/-) X X 

X X     nurašyto X X 

X X     perduoto X X 

X X     parduoto X X 

nurašyto turto amortizacijos suma

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir X X X X 

X X 12.500,99

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota amortizacijos suma per X 5.028,65 X 7.472,34

turto sukaupta amortizacijos suma

2



25.

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Pastabos:

apsaugai

sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir 

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

ir licencijomis

3



Nr.

Eil. Nr. Straipsniai Pastatai Nebaigta statyba ir 
išankstiniai apmokėjima

1 2 3 9

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

4.499.305,86 92.098,64

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 379.592,04

2.1.   pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) 
įsigijimo savikaina 379.592,04

2.2.   neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3.   pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 
sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4.   turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 
partnerystės sutartys

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3) 57.284,07

3.1.   parduoto

3.2.   perduoto

3.3.   nurašyto 57.284,07

4. Pergrupavimai (+/-) 9.849,40 -13.796,17

5. Kiti pokyčiai

6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5

4.509.155,26 399.934,30

6.1.
iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 
naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 
arba pasigaminimo savikaina

7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

1.463.301,21 X       

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X       

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį 60.919,55 X       

10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3 X       

10.1.   parduoto X       

10.2.   perduoto X       

10.3.   nurašyto X       

11. Pergrupavimai (+/-) X       

12. Kiti pokyčiai X       

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

1.524.220,76 X       160.875,19 613.907,10 131.670,30 143.885,93 1.058.744,59 3.633.303,87

724,05 724,05

22.213,86 22.213,86

724,05 22.213,86 22.937,91

23.537,40 74.292,81 14.324,72 11.046,58 137.694,61 321.815,67

849,73 40.999,69 41.849,42

136.488,06 539.614,29 118.069,63 114.053,52 921.049,98 3.292.576,69

1.141.217,48 1.221.198,56 173.622,09 146.294,92 1.316.708,54 8.908.131,15

676,14 2.560,24 -1.386,53

57.284,07

724,05 724,05

22.213,86 22.213,86

724,05 22.213,86 80.221,98

2.809,31 50.033,50 52.842,81

2.425,74 156.172,70 538.190,48

2.809,31 2.425,74 50.033,50 156.172,70 591.033,29

10

1.138.408,17 1.221.198,56 171.244,26 118.475,28 1.157.975,60 8.398.706,37

4 5 6 7 8

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Infrastruktūros statiniai Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Baldai, biuro įranga ir kitas
ilgalaikis materialusis Iš viso

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

1

(P04)



14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 11.932,35

15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 
suma (18.1 + 18.2 + 18.3)

18.1.   parduoto

18.2.   perduoto

18.3   nurašyto

19. Pergrupavimai (+/-)

20. Kiti pokyčiai

21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1
+ 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)

11.932,35

22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21

2.984.934,50 388.001,95

22.1.
Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius 
atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos 
(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė

22.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 
partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3.
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 
užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 
vertė

22.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 
likutinė vertė

22.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 
turto likutinė vertė

22.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 
laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vert

23. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14

3.036.004,65 80.166,29

23.1.
Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 
atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

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

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

23.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 
likutinė vertė

23.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 
turto likutinė vertė

23.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 
laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vert

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

1.001.920,11 681.584,27 53.174,63 4.421,76 236.925,62 5.094.197,33

980.342,29 607.291,46 41.951,79 2.408,99 257.963,95 5.262.894,93

11.932,35

11.932,35

2



Nr.

1 8

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

7. X       

8. X       

9. X       

9.1. X       

9.2. X       

9.3. X       

10. X       

11. X       

12. X       

13. X       

14. X       

15. X       Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X X

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma X X X 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosi
vertės metodu

X X X

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinim
tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11

X X X

Kiti pokyčiai X X X

Pergrupavimai (+/-) X X X

  nurašyto X X X

  perduoto X X X

  parduoto X X X

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

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X X X 

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinim
tikrosios vertės metodu

X X X

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 +
4 + / – 5)

15 786,45 303 578,05 319 364,53

Kiti pokyčiai

Pergrupavimai (+ / –) 1.924,77 1.924,77

  nurašyto

  perduoto

  parduoto

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

  pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo
savikaina

  neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 20.390,63 20.390,63

  pirkto turto įsigijimo savikaina 5.150,00 5.150,00

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3) 25.540,63 25.540,63

7 9

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 786,45 276 112,68 291 899,13

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai
Žemė Nekilnojamosios kultūros 

vertybės
Kilnojamosios kultūros 

vertybės Kitos vertybės Iš viso
Laisva valstybinė žemė Sklypai (valstybinė žemė) Sklypai (savivaldybių

žemė)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

1

(P04)



16. X       

16.1. X       

16.2. X       

16.3. X       

17. X       

18. X       

19. X       

20.

21.

22.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

24.

25.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 14 eilutėje  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamom
iš nuomos gauti, likutinė vertė

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

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutin
vertė

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto
kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vert

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 –
+ 20)

28 700,00 715 973,94 744 673,94

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamom
iš nuomos gauti, likutinė vertė

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

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutin
vertė

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto
kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vert

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 1
19 + 26)

31 700,00 743 439,34 774 139,34

įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė

vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina

vidutinė rinkos vertė

Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25) 15 913,55 439 861,26 455 774,81

Kiti pokyčiai

Pergrupavimai (+ / – )

  nurašyto 

  perduoto

  parduoto

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / – ) 3 000,00 3 000,00

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 913,55 439 861,26 452 774,81

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosi
vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18

X X X 

Kiti pokyčiai X X X 

Pergrupavimai (+/-) X X X 

  nurašyto X X X 

  perduoto X X X 

  parduoto X X X 

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

2



Nr.

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

10.4.   Kiti nurašymai
10.3.   Sunaudota veikloje
10.2.   Perleista (paskirstyta)

10.1.   Parduota
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 

laikotarpį suma
9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 
8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

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

pradžioje
6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
2.617,56 67.671,245. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 65.053,68

-1 010,50 -22 213,86 -22 213,864. Pergrupavimai (+/-) 632,26 378,24

3.4.   Kiti nurašymai

5 721,07 92 025,603.3.   Sunaudota veikloje 85.766,29 538,24

3.2.   Perleista (paskirstyta)

4 267,36 22 213,86 26 481,223.1.   Parduota

(3.1+3.2+3.3+3.4)
9.988,43 22 213,86 118 506,823. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 85.766,29 538,24

76,212.2.   nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 76,21

9.446,15 107 491,302.1.   įsigyto turto įsigijimo savikaina 97.885,15 160,00

9.446,15 107 567,512. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 97.961,36 160,00

pradžioje
4 170,34 56.396,691. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 52 226,35

6 7 8 9 101 2 3 4 5

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos 
ir ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso
nebaigta gaminti 

produkcija
nebaigtos vykdyti 

sutartys
pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS 

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -

1
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*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

laikotarpio pradžioje (1-6)
4 170,34 56.396,6914. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 52 226,35

laikotarpio pabaigoje (5-12)
2.617,56 67.671,2413. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 65.053,68

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)
12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 
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6-ojo VSAFAS„Finansinių ataskaitų 
aiškinamasisraštas“ 6 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio diena

1 2 3 6

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 28.959,01 4.615,00

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 27.587,38 3.291,90

1.2.   Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6.   Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7.   Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.371,63 1.323,10

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 28.959,01 4.615,00

1
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Nr.

1 4

1. 240.606,69

1.1.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.3. 38,63

1.3.1. 38,63
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.4.

1.5. 240.568,06
1.5.1. 240.568,06
1.5.2.
1.6.
2.

3. 240.606,69
balansinė vertė (1-2)
Per vienus metus gautinų sumų 243.220,44 212.615,93 209.719,96
laikotarpio pabaigoje
nuvertėjimas ataskaitinio 
Per vienus metus gautinų sumų 
Kitos gautinos sumos 1.577,08 1.157,02
Kitos
  Iš biudžeto 240.568,06 209.687,81 209.687,81
Sukauptos gautinos sumos 240.568,06 209.687,81 209.687,81
baudos ir kt. netesybos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 
  Kitos
turtą
  Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 
  Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.075,30 1.771,10
  Gautinos sumos už parduotas prekes
  Gautinos sumos už turto naudojimą
parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą, 1.075,30 1.771,10
  Gautinos socialinės įmokos
  Gautini mokesčiai
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
įsigijimo savikaina, iš viso 

8

Per vienus metus gautinų sumų 243.220,44 212.615,93 209.719,96

2 3 5 6 7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1
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17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS 

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė atsakaitinio laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
diena

Biudžeto asignavimaiIš viso

1 2 3 4 5 6

1. Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos 32,06 481.593,93

Sąjungos finansinę paramą) 
(1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose 32,06 481.593,93

1.2.   Pinigai kasoje

1.3.   Pinigai kelyje

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5.   Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6.   Pinigų ekvivalentai

2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto 
(2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)

2.1.   Pinigai bankų sąskaitose

2.2.   Pinigai kasoje

2.3.   Pinigai kelyje

2.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5.   Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6.   Pinigų ekvivalentai

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 8.570,26 6.050,76

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

3.1.   Pinigai bankų sąskaitose 8.570,26 6.050,76

3.2.   Pinigai kasoje

3.3.   Pinigai kelyje

3.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5.   Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6.   Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių

3.7.   Kiti pinigų ekvivalentai

4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 8.602,32 487.644,69

5. Iš jų išteklių fondų lėšos 4,79 72.239,09

1
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20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  5 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d.DUOMENIS 

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos 
(gautos)

Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos 
(gautos)

Iš viso

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

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

2.235.561,97 2.235.561,97 2.428.545,82 2.428.545,82

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

868,86 868,86 868,86 868,86

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

3.567.747,88 3.567.747,88 3.301.976,87 3.301.976,87

4. Iš kitų šaltinių 188.631,62 188.631,62 5.712,61 5.712,61

5. Iš viso 5.992.810,33 5.992.810,33 5.737.104,16 5.737.104,16

1
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20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 
lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

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

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 2.235.561,97 1.428.440,74 220.478,66 10.160,79 1.464.469,29 1.627,05 2.428.545,82

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.156.106,85 70.640,31 312.671,98 10.160,79 145.258,41 1.627,05 2.402.694,47

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 79.455,12 1.357.800,43 -92.193,32 1.319.210,88 25.851,35

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  868,86 868,86

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

2.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 868,86 868,86

2.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 3.567.747,88 18.439,90 -13.576,16 261.414,80 9.219,95 3.301.976,87

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

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3.144.816,88 18.439,90 400.071,07 252.158,30 9.219,95 3.301.949,60

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 422.931,00 -413.647,23 9.256,50 27,27

4. Iš kitų šaltinių: 188.631,62 4.197,78 -206.902,50 21.299,44 1.513,73 5.712,61

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 188.631,62 4.044,90 -206.902,50 21.299,44 1.513,73 5.559,73

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 152,88 152,88

5. Iš viso finansavimo sumų: 5.992.810,33 1.451.078,42 31.460,23 1.727.397,82 10.847,00 5.737.104,16

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo 
VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis. 

1
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Nr.

1

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3

4.4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

(1+2+3+4+5)

sumų balansinė vertė 

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų 175.234,80 147.555,00

  Kitos mokėtinos sumos 1.100,00

  Gauti išankstiniai apmokėjimai

  Mokėtini veiklos mokesčiai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.100,00

  Kitos sukauptos mokėtinos sumos

  Kitos sukauptos sąnaudos

  Sukauptos atostoginių sąnaudos 172.168,45 133.830,89

  Sukauptos finansavimo sąnaudos

Sukauptos mokėtinos sumos 172.168,45 133.830,89

Tiekėjams mokėtinos sumos 3.066,35 12.624,11

įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję 

ir finansavimo sumos

7 8

Mokėtinos subsidijos, dotacijos 

2 3 4 5 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1

(P17)



Nr.

Eil. Nr.

1

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
2.
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 170.238,50 98 296,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

  Kitos 19 545,40
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

mokamų įmokų į fondus
  Suteiktų paslaugų pajamos** 150 693,10 98 296,40

  Pajamos iš rinkliavų
  Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą 

2 3 4

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 170.238,50 98 296,40

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 

PAGAL2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1

(P21)



10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 
priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4

1. Kitos veiklos pajamos 22.957,93 13.405,29

1.1. Pajamos iš atsargų pardavimo 5.879,90

1.2. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 2.600,00

1.3. Pajamos iš administracinių baudų

1.4. Nuomos pajamos 14.445,03 13.405,29

1.5. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6. Kitos 33,00

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -2.574,00

3. Kitos veiklos sąnaudos 4.267,36

3.1. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 4.267,36

3.2. Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

3.4. Paslaugų sąnaudos

3.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6. Kitos veiklos sąnaudos

4. Kitos veiklos rezultatas 16.116,57 13.405,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

1

(P21)
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1

  

 ID: -2147380795

D/L: -- 

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai

3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 72 -1.106.740,31 -114.934,57 -44.385,20 70 -949.393,56 -39.750,80 -12.028,50

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -43.026,98 -5.409,84 -5.211,40 2,0 -40.647,01 -304,35 102,10

5.2    kiti darbuotojai 70,0 -1.063.713,33 -109.524,73 -39.173,80 68,0 -908.746,55 -39.446,45 -12.130,60

6 Kiti

7 Iš viso: 72 -1.106.740,31 -114.934,57 -44.385,20 70 -949.393,56 -39.750,80 -12.028,50

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -16.094,23 -1.669,60 -655,22 X -13.569,45 -568,15 -223,24

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis



6-ojo VSAFAS„Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 4 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 37,33

1.1.   Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 37,33

1.2.   Baudų ir delspinigių pajamos

1.3.   Palūkanų pajamos

1.4.   Dividendai

1.5.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6.   Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 82,72 22,10

2.1.   Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 10,54 8,23

2.2.   Baudų ir delspinigių sąnaudos 72,18 13,87

2.3.   Palūkanų sąnaudos

2.4.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2) -45,39 -22,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

1
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Nr.

Eil. Nr.

1

2.
3.
4.
5. Iš viso 147.555,00 175.234,80

JAV doleriais
Kitomis

2 3 4

Eurais 147.555,00 175.234,80

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) 

PAGAL 2022 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1

(P24)
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2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

ID: -2147380795
D/L: -- 

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai, autorių ir kitos teisės   

1.3    Nematerialiosios vertybės   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas   

2.1    Žemė   

2.2    Pastatai   

2.3    Infrastruktūros statiniai   

2.4    Kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Kitos vertybės   

2.10    Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.11    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.2    Medynai   

3.3    Parkų ir skverų želdiniai   

3.4    Daugiamečiai sodiniai   

3.5    Pasėliai   

3.6    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso   

  

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   

  

Iš viso   

  

  

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   

  

Veiklos nuoma   

  

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus (suma)   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos mok  pripažint  laikotarpio s naudomis ir subnuomos mok  pripažint  laikotarpio pajamomis sumos:
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -4.571,80 -3.941,53   

2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   

3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   
 

Panauda  

 

  

  

  

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai, autorių ir kitos teisės   

1.3    Nematerialiosios vertybės   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 512.812,79 232.812,79   

2.1    Žemė 512.812,79 232.812,79   

2.2    Pastatai   

2.3    Infrastruktūros statiniai   

2.4    Kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Kitos vertybės   

2.10    Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.11    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.1    Medynai   

3.1    Parkų ir skverų želdiniai   

3.1    Daugiamečiai sodiniai   

3.1    Pasėliai   

3.1    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso 512.812,79 232.812,79   

  

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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ID: -2147380795

D/L: -- 

P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X 152,88 152,88
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X X X X
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 152,88 152,88
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 

kaina toje teritorijoje;

  -  kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta 

metinė to turto nusidėvėjimo suma;
  - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pinigais 183,35 152,88 -183,35 152,88

2 Turtu, išskyrus pinigus 183,35 183,35

3 Paslaugomis

4 Turto panauda

5 Iš viso 183,35 152,88 0,00 336,23

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 

6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 

nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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vadovė, Šeštoji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-08 07:51:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-25 16:59:26 – 2024-11-23 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jūratė Buinickienė, L. e. BAD 6 grupės vadovės pareigas, Šeštoji

buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-08 07:56:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-03-08 07:56:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-25 16:59:26 – 2024-11-23 23:59:59
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramūnas Grigonis, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas RAMŪNAS GRIGONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-09 08:51:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-01 14:40:48 – 2023-06-30 23:59:59
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Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramūnas Grigonis, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas RAMŪNAS GRIGONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-09 08:52:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-03-09 08:52:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-01 14:40:48 – 2023-06-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-09
09:11:45)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-03-09 09:11:45 DBSIS


