
(Tvirtinimo žyma)

            

                                                                         (data)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pastab

ų Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 68015             4549              

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 150                 

2. Finansavimo pajamos 67865             4549              

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 

2.2. Kitos finansavimo pajamos 67865             4549              

3. Kitos pajamos

II. SĄNAUDOS 6 68015             4549              

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2. Kitos sąnaudos 49490             

3. Veiklos sąnaudos 18525             4549              

3.1. Pardavimo

3.2. Darbuotojų išlaikymo 4446               

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 2166               

3.4. Patalpų išlaikymo 1980               3108              

3.5. Ryšių 395                 346                

3.6. Transporto išlaikymo

3.7. Turto vertės sumažėjimo

3.8. Kitos veiklos 9538               1095              

3.9. Suteiktos labdaros, paramos

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -                      -                     

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                    -                   

Direktorius                                                                   

Vyr. Buhalterė                                                                                                
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                                                              (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

pareigų pavadinimas) 

Aurelija Baronienė

Laurynas Totoraitis

PAGAL 2016 M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS

2017.02.20  Nr. _____

(Eurais)

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                                                                      (vardas ir pavardė)      

(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto teisės klinika
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas: 124369918, Vilniaus g. 25, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA



Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Teisės klinika 

2017 m. vasario 20 d.     Nr. 

 

 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ, SUDARYTŲ UŽ LAIKOTARPĮ NUO 

 2016 M. SAUSIO 1 D. IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

I.BENDROJI DALIS 

 

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Teisės klinika (toliau Įstaiga) yra įregistruota Vilniaus miesto 

savivaldybės Registrų centre 1998 m. gegužės 21 d., Įstaigos kodas 124369918. Adresas – Vilniaus 

g. 25, Vilniaus miestas. 

 

Įstaiga – pelno nesiekianti organizacija. 

 

VŠĮ „Vilniaus universiteto teisės klinikos“ pagrindinė veikla yra - studentų praktinių įgūdžių 

ugdymas ir tobulinimas teikiant šalies gyventojams nemokamą teisinę pagalbą. Praktinius įgūdžius 

studentai įgyja konsultuodami klientus teisiniais klausimais. Studentai atlieka klinikoje praktiką 

neatlygintinai (praktikos trukmė – 4 mėnesiai). Įstaigos pagrindinis tikslas – vystyti nemokamos 

teisinės pagalbos sistemą Lietuvoje, bei tobulinti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų 

studijų ir praktikos programas. 

VŠĮ „Vilniaus universiteto teisės klinika“ 2016 m. neuždirbo komercinių pajamų. Lėšos gaunamos 

iš paramos. Įstaiga taip pat gauna pajamų iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus. 

Tokiu būdu gautos pajamos  skiriamos pagrindinei Įstaigos veiklai finansuoti. 2016 m. atliktas biuro 

remontas, kurio finansavimui taip pat panaudotos trumpalaikės paskolos. 

 

2016 m. gruodžio 31d. Įstaigoje dirbančių pagal darbo sutartį buvo 1 darbuotojas, (2015 m. 

gruodžio 31 d. dirbančių pagal darbo sutartį nebuvo, vadovas veikė pagal civilinę paslaugų teikimo 

sutartį). 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos 

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo 

ir turinio svarbos.  

 

Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto 

Teisės klinika artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

 

Finansiniai Įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – 

Eurą, o prireikus – ir Eurą, ir užsienio valiutą. 



 

Ūkiniai  įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į 

Eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės 

operacijos atlikimo dieną. 

Šioje finansinėje atskaitomybėje skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur).  

 

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos politikos principai, kuriais Įstaiga vadovavosi rengiant šią 

atskaitomybę  

 

 

(a) Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) pripažįstamas, jei jis bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, 

pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, galima patikimai 

nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, kuri nėra mažesnė už minimalią IMT savikainą, 

nusistatytą kiekvienai turto grupei, t.y. ne mažesnė nei 145 Eur. Apskaitomas įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą, atsižvelgiant į nustatytus IMT naudingumo tarnavimo laikotarpius. Nusidėvėjimas 

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir 

neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo ir tuo 

atveju, kai visa naudojamo IMT vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į sąnaudas.  

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 

 

Įstaiga taiko Lietuvos Respublikos priimtų įstatymų nurodytus normatyvus. Nustatytos šios IMT  

grupės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai: 

 

Turto grupė 

 

Naudingo tarnavimo laikas metais 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 

(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 

3 

Baldai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

 

IMT remonto, rekonstravimo ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai jos patiriamos.  

Pelnas arba nuostoliai, perleidus IMT, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto 

likutinę vertę bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus IMT, pelno(nuostolių) 

ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas. 

IMT, nenaudojamas veikloje ir laikomas pardavimui, balanse turi būti įtrauktas į atsargų straipsnį. 

 

(b) Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 

 

 

Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį Asociacija sunaudoja funkcijoms vykdyti per vienerius 

metus. Atsargos finansinėje atskaitomybėje įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba 

grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina 

apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų 

nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis, bei susiję mokesčiai, rinkliavos, atsargų gabenimo, 

paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Grynoji galimo 



realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas 

gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas. 

Išankstiniai mokėjimai registruojami apskaitoje, kai apmokama už įsigyjamą turtą arba paslaugas iš 

anksto, kol dar negautas turtas ar nesuteiktos paslaugos. 

 

 

(c) Finansinio turto apskaita 

 

Finansiniam turtui priskiriama: 

 -Pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

 -Gautinos sumos. 

 

 

(d) Finansavimas 

 

Įstaigos finansavimo būdai – tai Įstaigos įstatuose numatyti finansavimo šaltiniai. Tai fizinių ir 

juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, valstybės ir savivaldybės tikslinės 

paskirties lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos, gauta 

parama, kitos teisėtai gautos lėšos. 

Įstaiga pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja 

juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Istaiga šiuos gautus 

pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės 

aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Įstaiga negali priimti pinigų ar kito turto, jei 

duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Įstaigos įstatuose yra nustatyta, tikslams.  

2016 metais gautas finansavimas panaudotas Įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams vykdyti.  

Gautas finansavimas pripažįstamas panaudotu ir kompensuojančiu sąnaudas tiek, kiek per 

ataskaitinį laikotarpį patirta sąnaudų, vykdant Įstaigos funkcijas. 

Nepanaudotų lėšų likutis perkeliamas į kitą finansinį laikotarpį. 

 

(e) Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų apskaita 

 

Mokėtinos sumos pateikiant balanse skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Įstaigos mokėtinos 

sumos grupuojamos: 

- Skolos tiekėjams 

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 

Mokėtinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus 

jau grąžintas sumas. 

 

 

(f) Pajamų pripažinimas 

 

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas 

tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių, paslaugų 

grąžinimą ir nukainojimą.  Prekių, paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai prekės, 

paslaugos yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.   

Įstaiga komercinės veiklos ataskaitiniais nevykdė, todėl pardavimo pajamų neuždirbo.  

Palūkanos, gautos už piniginių lėšų laikymą banko atsiskaitomoje sąskaitoje, balanse priskirtos 

finansavimui. 



 

 

(g) Sąnaudų pripažinimas 

 

Įstaiga patiria sąnaudas susijusias su įstatuose numatytos veiklos funkcijų vykdymu. Sąnaudos 

pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos 

patiriamos Įstaigos ataskaitinio laikotarpio funkcijoms vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos 

išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo 

patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms 

priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara. 

 

 

 

 

(h) Klaidų taisymas 

 

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės atskaitomybės klaidos gali būti pastebėtos ataskaitiniu 

laikotarpiu. Klaidos gali atsirasti dėl netikslių matematinių skaičiavimų, neteisingo apskaitos 

politikos taikymo ar faktų interpretavimo, neteisingo ūkinės operacijos ar įvykio registravimo, 

apgaulės ar apsirikimo. Jei šios klaidos nėra esminės, jos taisomos einamojo laikotarpio finansinėje 

atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo padaryta klaida. 

 

 

 

Direktorius                     



(Pavyzdinė balanso forma)

Viešoji įstaiga  Vilniaus Universiteto teisės klinika
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas: 124369918, Vilniaus g. 25, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

 (Tvirtinimo žyma) 

BALANSAS

PAGAL 2016 M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS

(data)

(Eurais)

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS             34066               1885 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1                        -                         33 
1. Patentai, licencijos    
2. Programinė įranga    
3. Kitas nematerialusis turtas                       33 
II. MATERIALUSIS TURTAS 2                 34066                   1852 
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
6. Nebaigta statyba
7. Kitas  materialusis turtas                 34066                   1852 
III. FINANSINIS TURTAS                        -                          -   
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS             13505               1289 

I. 3                   3391                   1045 
1. Atsargos                    1011                    1011 
2. Išankstiniai apmokėjimai                   2380                       34 
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                        -                          -   
1. Pirkėjų įsiskolinimas
2. Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS                        -                          -   
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 4                  10114                     244 

TURTAS, IŠ VISO             47571               3174 

2017.02.20 Nr. _____

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS           (21383)           (21383)
I. KAPITALAS                   2896                   2896 
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS                (24279)                (24279)
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas                        -                          -   
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas                (24279)                (24279)

D. FINANSAVIMAS 5             22288             20079 
1. Dotacija
2. Tiksliniai įnašai                        -                          -   
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas                 22288                 20079 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 7             46666               4478 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                        -                          -   
1. Finansinės skolos
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                 46666                   4478 
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos                 43000 
3. Skolos tiekėjams                   1563                   3998 
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                   1003                     480 
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                    1100 

            47571               3174 

Direktorius Laurynas Totoraitis
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                                                             (vardas ir pavardė)                             

Vyr. Buhalterė Aurelija Baronienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                                                           (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 
 pareigų pavadinimas)  

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO


	Balansas

