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I. BENDROJI DALIS

Vilniaus apygardos teismas (toliau - Teismas) yra biudLetine istaiga, finansuojama iS
Lietuvos Respublikos valstybes biudZett.

vykdyti teisingum4 ir uZtikrinti
teismui ir b[nant apeliacine instancija

31 dienos buhalterines apskaitos
tarpinis ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus apygardos teismo strateginis tikslas
konstituciniq vertybiq gynim4 kaip pirmosioi instancijos
apylinkiq teismq sprendimams.

Teismas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomq4
s4skait4 banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto u'kdlrio
ataskaitq rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2012 mefiqgruodZio
duomenis. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq nutolusirl struktfrriniq padaliniq
teismas neturi.

fstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 245. fstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabai goj e patvirtinti 246 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teismas taiko tokiq apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, Teismas
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatltais 1-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
rinkinio pateikimas". Pasirinkta apskaitos politika yru tuikorna nuolat.

Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems frnansiniq ataskaitq
straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima trkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.

Nematerialusis turta

Nematerialusis turtas yra pripalistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimosavikaina. Po pirminio pripaZinimo nemateiialusis turtas,.kuiio naudingo tariavimo laikas ,ibttur,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacq4 ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nusta[t4turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu rnetodu. Nematerialiojo turto vieneto
amortizacrla pradedama skaidiuoti nuo kito m.neiio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienosir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa
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su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrQja verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikraja vertg imanoma patikimai nustatyti. f"i
tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.

Neatlygintinai gavus nematerialqji turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto, apskaitoje
registruojama: pradine isigijimo savikaina; sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yraJ.

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikrqi4
vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, nemiterialuJis
turtas registruoj amas simbolinio atlygio verte.

materialioi

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojoturto pripaZinimo
kriterijus.

fsigyas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas
finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4,
jeijis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertes patikimai nusiatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gavus ilgalaiki materialqji turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto pagal
turto perdavimo ir priemimo akt4, apskaitoje registruojama: pradine isigijimo savikaina; sukauptas
nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos
buklg.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikr4ja verte, jei tikrqi4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai 1as subjektas iki
turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimal pradedamas
skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienis. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

ersme nustafytas nematerralrolo turto grupes arnortizaci

Eil. Nr. Turto grupe Turto amortizacij os normatyvas
(metai)

1 Programine iranga I

ersme nustatyti ilgalaikio materialiojo turto grupiq nusideveiimo normatwai
Eil.
Nr. Turto grupds Turto nusid6vdjimo

normatwas (metai)
I Filmavimo, fotografavimo, ira5ymo iranga J
2. Lengvieji automobiliai 7
J. Baldai 7
4. Kompiuteriai ir jq iranga 5
5. I(qrijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 5
6. Kita biuro iranga 6
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Atsargos

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS o,Atsargos.,.
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant

ataskaitas - isigijimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai,
maZesne.

Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq
taikomas konkrediq kainq bUdas.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti tkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai igyjama teise gauti pinigus ar kit4 finansiniturt4
pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio
pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
_ Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavi*o ,.rmomis susi;usios
s4naudos.

Finansiniai isipareigoj imai

Teisme visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikiai nnansiniai isipareigojimai

ivertinami amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimosavikaila.

Pajamos

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis
pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kai Teismas gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai Teisrias gali
patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

finansines
kuri i5 jq

savikain4,

Pajamomis laikoma tik Teismo gaunama ekonomine
nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai
nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose vadovaujantis
kaupimo ir palyginamumo principais t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai
nuo pinigq gavimo momento.

Pajamos turi bflti ivertinamos ir finansinese ataslfaitose rodomos tikrqia verte.

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajarnos,- neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padffi i5laidq neiman-oma ti"riogi-ui

nauda. Teismo pajamomis
nera jo gaunama ekonomine
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susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sEraudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma. Tais
atvejais, kai numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra ilgesnis nei dvylikos mbnesiq ir paliikanos nera
i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4
taikant apskaidiuot4 palflkanq norm4.

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Teismo finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio di*A (koreguojantys.' ivytciai;,
atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitomi, yra parodomi finansines
blkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reiksmingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
nera uZskaitomos tarpusavyje. Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kaO atitittq ataslaitiniq
metq finansinius rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant
ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini
btdq, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todeipakeista
apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali bfrti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis ilraiikomis yra
didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautrl finansavimo sumq vertes arba 0',25
procento turto vertes' Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose
parodoma taip:

- jei apskaitos klaida ndra esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,
kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje paeibje veiklos 

'rezultitt4

ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esmin€, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir

parodomas veiklos rezultatr4 ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos
klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi
informacij a pateikiama ai5kinamajame raSte.
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III. PASTABOS

Pastaba Nr' 1' Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi teismas nematerialaus turtoneisigijo' 2012 m' gruodZio 3l d. visi5kai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo veiklojenematerialiojo turto isigijimo savikaina sudare tgs szi,zilt (13-ojo vsaees I priedas).

Pastaba Nr' 2' Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitini.laikotarpiteismas neatlygintinaigavo i5 Nacionalines teismq administraci3os nesio.;amf tompiuteii uz z z:ii,o2 Lt. perlaikotarpi

iffiJf"'vti 
nusidevejg baidai, kuriq isigijimo suvit ui'u ,ua*"'2 726,a li'1rz-o3o vsAFAS-;

Pastaba Nr' 3' Atsargos' In^formryija apie atsargq vertes pasikeitimq per ataskaitinilaikotarpi pagal atsargq grupes pateikra g-ojo viArii ipri.a".

_ 12 353,79 Lt VSAFAS 6

Pastaba Nr' 5' Per vienerius metus gautinos sumos - 773 443,g6l,t. Informacija apie pervienerius metus gautinas sumas pateikta r7-oj-ovstF S t priede.

Pastaba Nr' 6' Pinigai ir pinigq ekvivalenta i - 4 310 s77,90 Lt. Informacija apie pinigusir pinigq ekvivalentus pateikta-17_ojo VbiFAS g prira..

I5ankstiniai mokdjimai Paskutind ataskaitinio
laikotarpio diena

lSunkr,iriui -ok.ji- I 577,15
ISankstiniai motcej imai aarbuotol ar^ 2239,92Kitos ateinandi

Per vienerius metus gautinos sumos Paskutind ataskaitinio
laikotarpio dienafinansavimo biudZeto 732 906,57Permoka Valst socialinio fondo vald 33 498,01Sukauptos tuu,tno

Gautinossumosffi
Kitos suka lnos sumos 6 551.14Gautinos sumos uZ
Gautina suma iS asmens,

Pinigai ir pinigg ekvivalentai Paskutind atasliaitinio
laikotarpio diena (Lti banko saskai iudZeto lesos) litais

Pinieai banko itoie fuzkooiiavi litais 1275,90Pinieaj banko ukanos) litais
Pinigai banko e (trediqiq Saliq le5os) litais 4 146 78t.48Pinieai banko trediqjrl Saliu leSos) IJSD 1051,96Pinigai banko e (trediqitl Saliq le5os) EUR t4g g66,tg

2012_12_03t
pervestas (gr4Zintas) i

biudZetiniq lesq likutis (3l g,4g
valstybes iZdo banko s4skait4.

Lt)' banko s4skaitoje 2013-01_04 buvo
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Teismas 2012-12'31pervede i valstybes biudZeto pajamq surenkam4j4 s4skait4 I 700 Lt, i
biudZeto pajamas Sios le5os buvo iskaitytos 2013-01-02.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare
454 919,44 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling pastirti iri,+ i'olyeiui p.,
ataskaitini laikotarpi pateikta 20-oj o VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 8. Tiekejams moketinos sumos - 5 429,67 Lt.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai (moketinas gyventojq pajamq
mokestis) sudare 43 887,21Lt (17-ojo VSAFAS l2 priedas).

Pastaba Nr. 10. Sukauptos moketinos sumos - 683 490,69 Lt (17-ojo VSAFAS 12
priedas).

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai - 4 296 799,53 Lt. Kitus trumpalaikius
isipareigojimus sudare i speciali4 (depoziting) banko s4skait4 trediqjq ur..nq imoketos lesos (17-
ojo VSAFAS 12 priedas).

Pastaba Nr. 12. Per ataskaitini laikotarpi veiklos sqnaudos sudare - 12 gg1558,53 Lt.

Eit.
Nr. Tiek0jams mokdtinos sumos Suma (Lt)

Ry5iq paslaugos 3 233,49
2. Kitos paslaugos r 441,32
J. Kuras 753,96

Eil.
Nr. Sukauptos mokdtinos sumos Suma (Lt)

I Sukauptos atostgginiq s4naudos 521929,35

2.
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo F"k l
sEnaudos r6t 662,34

EiI.
Nr. S4naudos Suma (Lt)

Darbo uZmokesdio s4naudos 8 998 250,07
2. Socialinio draudimo s4naudos 2 738 274,94

IS VISO: t1736 525,01

Eil.
Nr. S4naudos Suma (Lt)
I Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo tt 736 525.01
2. Komunalinir+ paslaugq ir rySiq 709 043,01
J. Nusidevejimo ir amortizacijos 206 918.43
4. Kitq paslaugq 144 785,17
5. Sunaudotrl ir parduotq atsargq savikaina 136lgg,lL
6. Socialinitl i5mokq 36 969,16
5. Transporto s4naudos l4 068,03
6. Paprastoj o remonto ir eksploatavimo 5 0s1, 61
7. Kvalifikacij os kelimo s4naudos 2 000,00

IS VISO: 12 991558,53
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Pastaba Nr. 13. Atiduotas naudoti veikloje tikinis inventorius, kurio isigijimo savikaina
yra lygi arba vir5ija 20A Lt sum4, registruojamas nebalansinese s4skaitose kontroleslikslais. Be to,
nebalansinese s4skaitose kontroles tikslais registruojamas ir Sis ukit ir inventorius neatsiZvelgiant ijo isigijimo savikain4: antspaudai; buitine technika; kompiuterine technika; baldai; gesirituvai;
teisejq mantijos ir Zenklai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigbje nebalansinese s4skaitosJ kontroles
tikslais buvo uZregistruota turto uZ 812 658,07 Lt (turtas uZr"girtrootas isigijimo iavikaina).

PRIDEDAMA:
r 6-ojo VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5taso'6 priedas, 1 lapas;o 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos" 1 priedas, I lapas;
o 10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos.,2 priedas, 1 lapas; :o l0-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos..3 priedas, 1 lapas;o l2-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis firrtas" I priedas, 2lapai;o l3-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas,o I priedas, 2lapai;o l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priedas, I lapas;o 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas, I lapas;o l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" li priedas, 1 lapas;o l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 13 priedas, I lapas;o 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos,,4 priedas, I lapas;o 20-ojo VSAFAS,,Finansavimo sumos.,5 priedas, I lapas;o 25-ojo VSAFAS ,,segmentai',, 1 lapas.

Teismo pirmininkas Vytautas Zelianka

Finansr4 skyriaus vedeja ,rry AuSra Everlingiene


