
VIEŠOJI �STAIGA FIZIKOS INSTITUTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJ� PARKAS 

2022 met� II ketvir�io Finansini� ataskait� rinkinio 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji �staiga Fizikos instituto mokslo ir technologij� parkas (toliau tekste – �staiga) yra 

Lietuvos Respublikoje registruota Viešoji �staiga, kuri� �steig� Fizini� ir technologijos moksl� centras. 

�staiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Vieš�j� �staig� �statymu, �staigos �statais, 

kitais galiojan�iais teis�s ir norminiais aktais. 

�staigos �stat� nauja redakcija patvirtinta 2016 m. birželio 1 d., kuri Juridini� asmen� registre 

�registruota ir �sigaliojo nuo 2016 m. rugs�jo 28 d.  

�staiga �registruota Lietuvos respublikos Juridini� asmen� registre 2010 m. sausio 28 d. 

�staigos kodas – 122896754. 

�staigos �kiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

�staiga yra juridinis asmuo, turintis �kin�, finansin�, organizacin� ir teisin� savarankiškum�, 

savo antspaud�, firmin� ženkl�, s�skaitas banke. 

�staigos buvein� yra Savanori� pr. 235, LT-02300 Vilnius, Lietuva. 

�staiga yra ribotos turtin�s atsakomyb�s. 

Pagal savo prievoles �staiga atsako savo turtu. 

�staigos veikla neterminuota. 

�staiga yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti fizini� ir technologini� moksl�, inovacij�, 

žini� visuomen�s, mokslini� tyrim�, mokslo, studij� ir verslo bendradarbiavimo srityse. 

�staigos tikslas – teikti param� �mon�ms, veikian�ioms taikom�j� mokslini� tyrim� ir 

eksperimentin�s pl�tros srityse, komercializuoti mokslo ir studij� �staig� atliekam� mokslini� tyrim� 

rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studij� integracij� fizini� ir technologini� moksl� srityje, tuo b�du 

prisidedant prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žini� pagrindu pl�tojamos 

ekonomikos k�rimo. 

�staiga atlieka savo veiklos sri�i� technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – 

inkubuojamoms �mon�ms palankiomis s�lygomis nuomoja patalpas ir teikia mokslini� tyrim� ir 

technologin�s pl�tros, verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos k�limo, buhalterin�s 

apskaitos ir kitas paslaugas. �staiga dalyvauja mokslini� ir tiriam�j� centr� bei bendro naudojimo (atviros 

prieigos) mokslo tyrim� ir technologin�s pl�tros infrastrukt�ros k�rime ir vystyme. 

�staiga taip pat koordinuoja Lazerini� ir inžinerini� technologij� klasterio veikl�. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 
2022 metais, tvarkant buhalterin� apskait� ir sudarant finansini� ataskait� rinkin�, �staiga 

vadovavosi šiais teis�s aktais, �skaitant j� pakeitimus: 

1. Lietuvos Respublikos buhalterin�s apskaitos �statymu; 

2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb�s �statymu; 

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin�s atskaitomyb�s standartais (VSAFAS); 

4. Lietuvos Respublikos Vieš�j� �staig� �statymu; 

5. �staigos Apskaitos politika. 

Buhalterin� apskaita �staigoje tvarkoma ir finansin� atskaitomyb� sudaroma vadovaujantis 

šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus 
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atskaitomyb�s �statyme: subjekto, veiklos t�stinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenyb�s prieš form�. 

Finansin�se ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, 

eurais. 

Per ataskaitin� laikotarp� �staigos apskaitiniai �ver�iai nebuvo kei�iami. 

Per ataskaitin� laikotarp� nebuvo nustatyta esmini� klaid�, padaryt� pra�jusi� ataskaitini� 

laikotarpi� finansin�se ataskaitose. Parengtos finansinio ataskait� rinkinio ataskaitos atitinka VSAFAS 

reikalavimus. 

 

Nematerialusis turtas (NT) apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, 

nustatytomis 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ ir �staigos Apskaitos politikoje. Nematerialus 

turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripaž�stamas ir registruojamas �sigijimo savikaina, o 

finansin�se ataskaitose rodomas likutine verte. NT likutin� vert� – suma, apskai�iuojama prie 

nematerialiojo turto �sigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vert�s 

poky�i� sumas ir atimant sukaupt� amortizacijos sum� ataskaitinio laikotarpio pabaigai.  Nematerialiojo 

turto amortizacija skai�iuojama taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) amortizacijos skai�iavimo metod�. 

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo �staiga 

disponuoja, apskaitomas �sigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvert�jimo nuostoli� 

suma. Amortizacija skai�iuojama taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� per šiuos ekonomin�s 

naudos gavimo laikotarpius. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos v�lesn�s išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s�naudoms. Nematerialiojo turto nuvert�jimo, turto nurašymo 

nuostoliai priskiriami �staigos kitos veiklos s�naudoms. Perleidus nematerial�j� turt� pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas.  

�staigoje n�ra nenaudojamo, nenurašyto nematerialiojo turto. 

 
Igalaikis materialusis turtas (IMT) apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisykl�mis, nustatytais 12 - ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir �staigos Apskaitos 

politikoje. 

Pradin� ilgalaikio materialiojo turto vert� sudaro �sigijimo kaina, �skaitant negr�žinamus 

�sigijimo mokes�ius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai 

arba perk�limu � jo naudojimo viet�. Išlaidos, tokios kaip pastato remonto ir rekonstrukcijos, kai galima 

aiškiai �rodyti, jog ši� išlaid� d�ka padid�s ekonomin� nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto 

panaudojimo ir / arba pailg�s jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, 

pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo vert�s. �staigoje taikoma minimali ilgalaikio 

materialiojo turto vert� yra 500 Eur, jei tai neprieštarauja tam tikro projekto s�lygoms �sigyjant ilagalaik� 

mterial�j� turt�. 

Nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� metod� per tok� vidutin� naudingo 

tarnavimo laik�: 

Pastatai - 40 met�; 

Mašinos ir �rengimai - 2 metai; 

Transporto priemon�s (lengvieji automobiliai)- 3 metai; 

Transporto priemon�s kitos - 3 met�; 

Baldai - 3 metai; 

Kompiuterin� technika ir ryši� priemon�s - 3 metai; 

Kita biuro �ranga – 1 metai; 

Kitas ilgalaikis turtas - 1 metai; 

 Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje pripaž�stamas ir 

registruojamas �sigijimo savikaina, o finansin�se ataskaitose rodomas likutine verte. IMT likutin� vert� - 

suma apskai�iuojama prie ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant 



visas ilgalaikio materialiojo turto vert�s poky�i� sumas ir atimant sukaupt� nusid�v�jimo sum� 

laikotarpio pabaigai. 

 
Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, nustatytais 8 -ajame 

VSAFAS „Atsargos“ ir  �staigos Apskaitos politikoje. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos �vertinamos �sigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas - �sigijimo savikaina ar gryn�ja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant � tai, kuri iš j� mažesn�. 

Apskai�iuodama atsarg�, sunaudot� teikiant paslaugas, savikain�, �staiga taiko (FIFO) atsarg� 

�kainojimo b�d�.  

Atsargos gali b�ti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vert�s tam, kad j� balansin� 
vert� neviršyt� b�simos ekonomin�s naudos ar teikiam� paslaug� vert�s, kuri� tikimasi gauti šias atsargas 

panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, j� balansin� vert� pripaž�stama 

s�naudomis to laikotarpio, kuriame pripaž�stamos atitinkamos pajamos.  
Atsarg� sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatin� atsarg� 

rodymo apskaitoje b�d�, kai buhalterin�je apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg� sunaudojimu,  

pardavimu ar perleidimu susijusi �kin� operacija. 

Prie atsarg� taip pat priskiriamas neatiduotas naudoti �kinis ir kitas inventorius. Atiduoto 

naudoti inventoriaus vert� iš karto �traukiama � s�naudas. 
 
Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, nustatytomis 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai“ bei �staigos Apskaitos politikoje.  
�staiga 2022-06-30 tur�jo ilgalaikio finansinio turto už 3.591,04 Eur, t.y. keturias 28,96 Eur 

nominalios vert�s akcijas UAB „Luvitera“ ir 100 (vien� šimt�) 28,96 Eur nominalios vert�s akcijas UAB 

„Taikomosios fizikos institutas, UAB “Barnas” 20 vnt. akcij� po 28,96 Eur.  

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 
� trumpalaik�s investicijos; 
� išankstiniai apmok�jimai; 
� per vienus metus gautinos sumos; 
� pinigai ir j� ekvivalentai; 
� kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra �vertinamos �sigijimo savikaina, o 

finansin�se ataskaitose rodomos at�mus nuvert�jimo nuostolius. 

Pinigai ir j� ekvivalentai -  pinigai bank� s�skaitose.  

           
Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, 

nustatytomis 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei �staigos Apskaitos politikoje. Finansavimo 

sumos pripaž�stamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos - tai iš valstyb�s ir savivaldyb�s biudžet�, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos S�jungos, Lietuvos ir užsienio paramos 

fond�, kit� fizini� ar juridini� asmen� gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti �staigos �statuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms �gyvendinti. 

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip param� gaut� turt�, �skaitant �sigyt� už 

simbolin� atlyginim�. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j� dalis pripaž�stamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s�naudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos s�naudomis 

nepripaž�stamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos 

finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

 

�sipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, nustatytomis 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, 

finansin� nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ bei �staigos Apskaitos politikoje. 



�sipareigojimai yra skirstomi � ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant � numatom� 

�sipareigojim� �vykdymo laik�. �sipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turt� ar 

paslaugas �staiga prisiima �sipareigojim� atsiskaityti pinigais arba turtu.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaiki� skol� dalis, kuri tur�s b�ti sugr�žinta per 

ateinan�ius finansinius metus, perkeliama � trumpalaiki� �sipareigojim� grup�. Trumpalaikiai 

�sipareigojimai yra tie, kuriuos �staiga tur�s �vykdyti per vienerius metus nuo finansin�s b�kl�s ataskaitos 

sudarymo datos. 

 

Finansin�s nuomos (lizingo) �kin�s operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos 

principais ir taisykl�mis, kurios nurodytos 19-ame VSAFAS „Nuoma, finansin� nuoma (lizingas) ir kitos 

turto perdavimo sutartys“ bei �staigos Apskaitos politikoje. 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenyb�s prieš form� principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonomin�s 

prasm�s. 

Apskaitoje registruojamos finansin�s nuomos �mokos yra padalijamos, išskiriant turto vert�s 

dengimo sum�, pal�kanas ir kitas �mokas ( kompensuotinas nuomos sumas, neapibr�žtus nuomos 

mokes�ius ir pan., jei jie yra numatyti finansin�s nuomos sutartyje ). Pal�kanos priskiriamos prie 

finansin�s ir investicin�s veiklos s�naud� ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. 

registruojamos t� ataskaitin� laikotarp�, už kur� apskai�iuojamos mok�tinos pal�kanos. Finansine nuoma 

(lizingu) �sigyto ilgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� paskirstoma per vis� jo naudingo tarnavimo 

laik�. Finansin�s nuomos (lizingo) �kini� operacij� �staigoje apskaitiniais metais nebuvo atliekama.  

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turt� nuomininkui didžioji dalis su turto 

nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos �mokos 

pagal veiklos nuomos sutart� yra registruojamos apskaitoje kaip s�naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per 

nuomos laikotarp�. 

 

Atostogini� kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ame 

VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, bei �staigos Apskaitos politikoje. 

Atostogini� kaupimai darbuotojams – tai �sipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, 

kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitin� laikotarp�. Sukaupta už kasmetines atostogas mok�tina suma 

apskaitoje registruojama kiekvien� met� paskutin� dien� , t.y. gruodžio 31 d. 

Atostogini� kaupimai apskai�iuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: 

- apskai�iuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudot� kasmetini� kalendorini� 

atostog� dien� (� kalendorini� dien� skai�i� turi b�ti �skai�iuotos ir papildomai suteikiamos kasmetin�s 

atostog� dienos už darbo staž� ir kitos). Nepanaudot� kasmetini� kalendorini� atostog� dien� skai�ius 

dauginamas iš galiojan�io metinio darbo dien� koeficiento esant penki� darbo dien� savaitei;  

- kaupimams kasmetini� atostog� suma apskai�iuojama padauginus darbo dien� skai�i� iš 

darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokes�io (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis 

skai�iuojamas iš 3 paskutini� kalendorini� m�nesi�, einan�i� prieš t� m�nes�, už kur� skai�iuojamos 

sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Nuo apskai�iuotos sukauptos mok�tinos už kasmetines 

atostogas sumos skai�iuojamos kauptinos �mokos Valstybiniam socialinio draudimo fondui. 

Apskai�iav�s kaupimus kasmetin�m atostogoms, atsakingas darbuotojas parengia 

nepanaudot� atostog� ataskait� pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu registruojama 

apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mok�tina suma. 

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskai�iuota didesn� suma, negu 

užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis �rašas, 

atitinkamai didinant s�naudas ir �sipareigojimus. 

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskai�iuota mažesn� suma, 

negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis 

�rašas, atitinkamai sumažinant s�naudas ir �sipareigojimus. 

 

 



Finansavimo pajamos pripaž�stamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisykl�mis nustatytais 20-ame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Finansavimo pajamos pripaž�stamos pagal kaupimo princip� - gautos finansavimo sumos arba 

j� dalys pripaž�stamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos s�naudos. 

Finansavimo pajamos pripaž�stamos tuo pa�iu metu, kaip ir s�naudos. 

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui �sigyti, 

pripaž�stamos finansavimo pajamomis: 

- registruojant turto nusid�v�jim� (amortizacij�); 

- registruojant turto nuvert�jim�;  

- registruojant turto pardavim� ar perleidim� ne viešojo sektoriaus subjektams; 

- nurašant sugadint� ar d�l kit� priežas�i� netinkam� naudoti turt� � s�naudas. 

Finansavimo sumos atsargoms �sigyti pripaž�stamos finansavimo pajamomis: 

- perdavus �kin� inventori� naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvert�jus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis naudoti atsargas.  

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripaž�stamos finansavimo pajamomis, 

kurios lygios tur�t� s�naud� sumai, t� pat� m�nes� (ketvirt�), kada jos padarytos.  

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuot� dali� pajamavimas � atsargas. 

  

Pagrindin�s veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisykl�mis, nustatytomis 10-ame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir �staigos Apskaitos politikoje. 

Pajamos pripaž�stamos kaupimo principu, kai tik�tina, jog �staiga gaus su sandoriu susijusi� 

ekonomin� naud�, ir kai galima patikimai �vertinti pajam� sum�. Pardavimai apskaitomi at�mus PVM ir 

suteiktas nuolaidas. Pajamos iš pardavim� pripaž�stamos išrašius s�skait� fakt�r�. 

Pajamomis laikoma tik pa�ios �staigos gaunama ekonomin� nauda.  

Pajamomis  nepripaž�stamos tre�i�j� asmen� vardu surinktos sumos, kadangi tai n�ra �staigos 

gaunama ekonomin� nauda.  

 

S�naudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl�mis, nustatytomis 11-

ame VSAFAS „S�naudos“ bei �staigos Apskaitos politikoje.  

S�naudos apskaitoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant � pinig� išleidimo 

laik�. Tais atvejais, kai per ataskaitin� laikotarp� padaryt� išlaid� ne�manoma tiesiogiai susieti su tam tikr� 

pajam� uždirbimu ir jos neduos ekonomin�s naudos ateinan�iais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripaž�stamos s�naudomis t� pat� laikotarp�, kada buvo padarytos. 

S�naud� dydis �vertinamas sumok�ta arba mok�tina pinig� suma. 

 

Turto nuvert�jimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisykl�mis, nustatytomis 8-ame VSAFAS „Atsargos“, 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

�sipareigojimai“ ir 22-ame VSAFAS „Turto nuvert�jimas“ bei �staigos Apskaitos politikoje. 

Nuostoliai d�l turto nuvert�jimo apskaitoje pripaž�stami pagal nuvert�jimo požymius. 

Sudarydama finansini� ataskait� rinkin�, �staiga nustato, ar yra turto nuvert�jimo požymi�. Jeigu yra 

vidini� ar išorini� nuvert�jimo požymi�, nustatoma turto atsiperkamoji vert� ir palyginama su turto 

balansine verte.  

Nuostoliai d�l turto nuvert�jimo apskaitoje registruojami apskai�iuot� nuostoli� suma 

mažinant turto likutin� vert� ir ta pa�ia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindin�s arba kitos 

veiklos s�naudas.  

Turto nuvert�jimas n�ra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvert�jus, yra mažinama turto 

vieneto likutin� vert�, ta�iau išsaugoma informacija apie turto �sigijimo savikain�, t. y. turto vieneto 



�sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvert�jimo nustatymo, o nuvert�jimas 

registruojamas atskiroje s�skaitoje. Turto nuvert�jimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei 

turto likutin� vert�.  

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

                 �staigos 2022 met� II ketvir�io finansini� ataskait� rinkin� sudaro: 

 

� Finansin�s b�kl�s ataskaita; 

� Veiklos rezultata� ataskaita; 

� Sutrumpintas aiškinamasis raštas su priedais. 

 

1. Nematerialusis turtas (toliau NT) 
�staigos veikloje naudojamas NT 2022-06-30 sudar� 440,89 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšming� NT nuvert�jimo požymi� nenustatyta. 

Informacija apie NT likutin�s vert�s pagal NT grupes pasikeitim� per ataskaitin� laikotarp� 

pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatyt� form� pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 1. 
 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) 
Ilgalaikis materialusis turtas 2022-06-30 sudar� 2.412.557,86 Eur. 

Pastatai – 2.206.373,29 Eur. 

Mašinos ir �rengimai – 3.130,98 Eur.  

Transporto priemon�s – 3.188,04 Eur. 

Baldai ir biuro �ranga – 1.837,63 Eur. 

Kitas ilgalaikis turtas – 0,87 Eur. 

Nebaigta statyba – 198.027,05 Eur. 

Informacija apie IMT likutin�s vert�s pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitim� 

per ataskaitin� laikotarp� pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatyt� form� pateikta aiškinamojo rašto priede   
Nr. 2. 
 

3. Finansinis turtas 
�staiga 2022-06-30 tur�jo ilgalaikio finansinio turto už 3.591,04 Eur. 

 
4. Atsargos 
�staigos atsarg� vert� 2022 m. birželio 30 d. – 6.043,06 Eur.  

Informacija apie likutin� atsarg� vert� pagal atsarg� grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 

priede pateikt� form� (aiškinamojo rašto priedas Nr.3). 

 

5. Gautinos sumos ir išankstiniai apmok�jimai, trumpalaik�s investicijos, pinigai 
�staigos išankstiniai apmok�jimai 2022-06-30  – 3.623,15Eur. 

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 204.054,66 Eur.  
 

�staigos banko s�skaitose 2022-06-30 buvo 273.224,24 Eur. 

 

6. Finansavimo sumos 
Finansavimo sumos iš Europos s�jungos nepiniginiam turtui finansuoti ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje buvo 1.331.133,67 Eur. Per 2022 met� II ketvir�ius panaudota finansavimo iš 

Europos S�jungos nepiniginiam turtui finansuoti – 48.103,86 Eur. Gautas finansavimas nepiniginiam 

turtui finansuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.283.029,81 Eur.  



Finansavimo sumos iš Europos s�jungos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pradžioje  

sudar� 54.284,13 Eur. Gauta finansavimo 87.750,88 Eur. Per 2022 met� II ketvir�ius panaudota 

finansavimo kitoms išlaidoms finansuoti – 93.398,34 Eur. Gauto finansavimo iš Europos S�jungos kitoms 

išlaidoms finansuoti likutis 138.503,33 Eur. Gautino finansavimo likutis laikotarpio pradžioje buvo 

18.720,51 Eur, užregistruota � gautin� finansavim� per 2022 m. II ketv. 18.670,49 Eur. Gautinas 

finansavimas 2022-06-30 buvo 37.391,00 Eur. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin�, tikslin� paskirt� ir j� poky�ius per                 

ataskaitin� laikotarp� yra teikiama pagal  20-o VSAFAS 4 priede nurodyt� form� (aiškinamojo rašto 

priedas Nr. 4). 

 

7. �sipareigojimai 
�staiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tur�jo ilgalaiki� �šsipareigojim� klasterio nariams –

680.576,38 Eur.  

Trumpalaikiai �sipareigojimai 2022 m. II ketvir�io pabaigoje buvo 266.269,80 Eur. Mok�tinos 

subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos – 134.146,70 Eur, tiek�jams mok�tinos sumos – 40.344,19 

Eur, su darbo santykiaias susij� �sipareigojimai – 17.344,43 Eur, sukauptos mok�tinos sumos – 22.015,11 

Eur, kiti trumpalaikiai �sipareigojimai – 52.419,37 Eur. 

   

8. Grynasis turtas 
Per atsakaitin� laikotarp� grynojo turto padid�jimui tur�jo �takos sukauptas 2022 m. II 

ketvir�io  grynasis perviršis – 23.421,25 Eur. 2022 met� II ketvir�io pabaigoje sukauptas perviršis 

403.378,47 Eur. 

 

9. Finansavimo pajamos 
Finansavimo pajam� detalizavimas pagal vykdytus projektus: 

�staigos visas finansavimo pajamas sudaro finansavimo pajamos iš Europos S�jungos 

strukt�rini� fond� – 87.806,54 Eur, tame tarpe: 

1. Finansavimo pajamos nepiniginiam turtui �sigyti – 48.103,86 Eur; 

2. Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 39.702,68 Eur; 

 

10.  Pagrindin�s veiklos kitos pajamos  
Veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je „Pagrindin�s veiklos kitos pajamos“ rodomos visos 

pajamos, gautos už turto nuomos, kitas suteiktas paslaugas tikr�ja verte, bendra toki� pajam� suma per 

2022 m. II ketvir�ius 340.880,52 Eur. 

Per ataskaitin� laikotarp� pardavimo pajam� sum� sudar�: 

1. Turto nuomos pajamos 69.202,07 Eur; 

2. Pajamos už suteiktas paslaugas 271.873,68 Eur. 

 

11.  Kitos veiklos pajamos 
Veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je „Kitos veiklos pajamos“ rodomos visos pajamos, gautos 

už turto, atsarg� pardavim�, kitas suteiktas paslaugas, kurios nepriskirtos pagrindinei veiklai tikr�ja verte, 

bendra toki� pajam� suma per 2022 m. II ketvir�ius 9.858,41 Eur. 

 

12.  S�naudos 
         Ataskaitinio laikotarpio s�naudos ir j� strukt�ra pateikiama veiklos rezultat� ataskaitoje tikr�ja 

verte.  

2022 met� per II ketvir�ius �staigos pagrindin�s veiklos s�naudos buvo 415.312,54 Eur, darbo 

užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudos sudar� 97.735,67 Eur, nusid�v�jimo ir aortizacijos s�naudos 

– 65.581,05 Eur, komunalini� paslaug� ir ryši� s�naudos – 169.205,95 Eur, komandiruo�i� s�naudos – 

4.101,29 Eur, transporto s�naudos – 2.010,39 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo s�naudos – 

10.269,04 Eur, nurašyt� sum� s�naudos – 6.075,52 Eur, sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina – 

21.536,75 Eur, finansavimo s�naudos – 2.200,00 Eur, kit� paslaug� s�naudos – 34.309,37 Eur, kitos 



s�naudos – 2.287,51 Eur. 

 

13.  Finansin�s ir investicin�s veiklos rezultatas 
�staiga ataskaitiniu laikotarpiu uždirbo 20,19 Eur finansin�s ir investicin�s veiklos pajam�, 

kurias sudr� teigiama valiutos pasikeitimo �taka. �staiga per 2022 m. II ketvir�ius patyr� 27,33 Eur 

finansin�s ir investicin�s veiklos s�naud�, jas sudaro valiutos kurso pasikeitimo �taka. Informacija apie 

finansin�s ir investicin�s veiklos pajamas ir s�naudas yra pateikta pagal 6-ame VSAFAS nustatytus 

reikalavimus (aiškinamojo rašto priedas Nr.5). 

 

 

 

  Direktorius                                                             Julius Paužolis 

 

 

 

  Vyr.finansinink�                                                       Daiva Laugalien� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















Nr.

Eil. Nr.

A.

I.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

II.8

II.9

II.10

III.

IV.

B.

C.

I.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.

III.

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

IV.

V.

D.

IŠ VISO TURTO: 2.903.534,90 2.795.642,05

FINANSAVIMO SUMOS 1.421.533,14 1.385.417,80

Trumpalaikės investicijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 273.224,24 186.368,76

  Sukauptos gautinos sumos 37.391,00

  Kitos gautinos sumos 47.694,04

  Gautinos finansavimo sumos 4.464,31 18.720,51

  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 114.505,31 96.463,90

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

  Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Išankstiniai apmokėjimai 3.623,15 4.608,74

Per vienus metus gautinos sumos 204.054,66 115.184,41

  Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 5.943,13 7.209,37

  Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 99,93 99,93

  Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Atsargos 6.043,06 7.309,30

  Strateginės ir neliečiamosios atsargos

BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 486.945,11 313.471,21

Ilgalaikis finansinis turtas 3.591,04 3.591,04

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

  Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,87 0,87

  Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 198.027,05 198.027,05

  Kilnojamosios kultūros vertybės

  Baldai ir biuro įranga 1.837,63 2.688,97

  Mašinos ir įrenginiai 3.130,98 3.905,94

  Transporto priemonės 3.188,04 3.613,02

  Infrastruktūros ir kiti statiniai

  Nekilnojamosios kultūros vertybės

  Žemė

  Pastatai 2.206.373,29 2.269.678,15

  Prestižas

Ilgalaikis materialusis turtas 2.412.557,86 2.477.914,00

  Kitas nematerialusis turtas 433,64 658,55

  Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

  Plėtros darbai

  Programinė įranga ir jos licenzijos 7,25 7,25

ILGALAIKIS TURTAS 2.416.589,79 2.482.170,84

Nematerialusis turtas 440,89 665,80

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

Straipsniai
Pastabos 

Nr.
Paskutinė 

ataskaitinio 
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS
2022-06-30 FBA 2022-06-30

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės 
ataskaita" 2 priedas

122896754, Savanorių pr. 235, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" 

1

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DAIVA,LAUGALIENĖ
Data: 2022-08-18 16:36:50

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JULIUS,PAUŽOLIS
Data: 2022-12-30 15:45:09



I.

II.

III.

IV.

E.

I

I.1

I.2

I.3

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.6.1

II.6.2

II.7

II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

F.

I.

II.

II.1

II.2

III.

IV.

IV.1

IV.2

G.

Vyr. finansininkė Daiva Laugalienė

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

Direktorius Julius Paužolis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas 

administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas) (vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 2.903.534,90 2.795.642,05

  Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 379.957,22 371.106,99

MAŽUMOS DALIS

Sukauptas perviršis ar deficitas 403.378,47 379.957,22

  Einamųjų metų perviršis ar deficitas 23.421,25 8.850,23

  Kiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Rezervai

  Tikrosios vertės rezervas

GRYNASIS TURTAS 535.155,58 511.734,33

Dalininkų kapitalas 131.777,11 131.777,11

  Sukauptos mokėtinos sumos 22.015,11 22.015,11

  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 52.419,37 1.264,61

  Tiekėjams mokėtinos sumos 40.344,19 46.118,25

  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17.344,43 14.368,87

  Mokėtinos socialinės išmokos

  Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

    Grąžintinos finansavimo sumos

    Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

  Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

  Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

  Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 134.146,70 134.146,70

  Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

  Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 680.576,38 680.576,38

Trumpalaikiai įsipareigojimai 266.269,80 217.913,54

  Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

  Ilgalaikiai atidėjiniai

ĮSIPAREIGOJIMAI 946.846,18 898.489,92

Ilgalaikiai įsipareigojimai 680.576,38 680.576,38

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1.421.533,14 1.385.417,80

Iš kitų šaltinių

Iš valstybės biudžeto

Iš savivaldybės biudžeto

2



3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų 
ataskaita" 2 priedas

Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

122896754, Savanorių pr. 235, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-06-30 Nr. VRA 2022-
06-30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 428.687,06 358.812,48

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 87.806,54 70.205,41

I.1.   Iš valstybės biudžeto 2.429,76

I.2.   Iš savivaldybių biudžetų

I.3.   Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 87.806,54 67.775,65

I.4.   Iš kitų finansavimo šaltinių

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 340.880,52 288.607,07

III.1.   Pagrindinės veiklos kitos pajamos 340.880,52 288.607,07

III.2.   Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 415.312,54 350.972,96

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 97.735,67 114.886,47

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 65.581,05 68.734,36

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 169.205,95 109.387,11

IV. KOMANDIRUOČIŲ 4.101,29

V. TRANSPORTO 2.010,39 1.394,28

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO 10.269,04 13.052,99

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 6.075,52

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 21.536,75 9.842,64

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

XII. FINANSAVIMO 2.200,00

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 34.309,37 31.815,24

XIV. KITOS 2.287,51 1.859,87

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 13.374,52 7.839,52

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 10.053,87 7.220,18

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 10.053,87 7.250,92

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 30,74

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI -7,14 1.395,15

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 23.421,25 16.454,85

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 23.421,25 16.454,85

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius Julius Paužolis

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

Vyr. finansininkė Daiva Laugalienė
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