VŠĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“
Įmonės kodas 166090889
S.Daukanto g.19,Kazlų Rūda

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas
Bendra informacija
Viešoji įstaiga “Kazlų Rūdos verslo inkubatorius” (toliau tekste – įstaiga) yra pelno
nesiekianti organizacija, įregistruota 2000 m. rugpjūčio mėn. 03 d., adresu S. Daukanto g. 19, LT69430 Kazlų Rūda.
Identifikavimo kodas nuo 2005m. sausio 24d. 166090889.
Verslo inkubatoriaus steigėjai (steigimo sutartis 2000-01-13) yra Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija, Marijampolės apskrities viršininko administracija ir AB “Kazlų Rūdos metalas”
(nuo 2007-12-18 - AB „Axis industries“). 2009-12-09 Marijampolės apskrities viršininko
administracija turtines ir neturtines teises perdavė LR Ūkio ministerijai. Nuo 2005 m. Verslo
inkubatoriaus dalininkas yra Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. 2016-02-12 LR Ūkio ministerijai
turtines ir neturtines teises perdavė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai.
2018-12-31 Verslo inkubatoriaus įstatinis kapitalas sudarė 196981 Eur (šimtą
devyniasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą), iš jų:
1. Valstybinis kapitalas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija-141 953,20 Eur (72,06%)
2. Privatus kapitalas – AB „Axis Industries“ – 55027,80 Eur (27,94%).
Įstaigos veiklos tikslai: teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi,
padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie
kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.
Nuo įregistravimo veiklos pradžios įstaigos veiklos pobūdis nepasikeitė.
2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 2 darbuotojai.
Apskaitos principai ir politika
Finansinė apskaita tvarkoma ir metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR
Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, 2004
m. lapkričio 22 d. „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“(taikoma 2014
m.rugpjūčio 28 d.Įsakymo Nr.1K-265 redakcija), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės
aktais bei patvirtintais įstatais.
Pajamos bei sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. Su atskirų programų įgyvendinimu
susijusios sąnaudos grupuojamos pagal pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą, patvirtintą dkirektorės
įsakymais. Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y.
numatoma ,kad VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Finansiniai įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais.
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad įstaiga
artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
1. Ilgalaikis nematerialus turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos
suma. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, taikant šiuos
normatyvus:
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė
Amortizacijos
normatyvai (metai)
Programinė įranga
3 metai

2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) verte,
sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie mokėtinos
ar sumokėtos pinigų sumos pridedant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas, taip pat
negrąžinamus mokesčius. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę neįskaitomas pridėtinės
vertės mokestis.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti ir
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio
perleidimo bei tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų
savikainą ar į veiklos sąnaudas.
Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:
Ilgalaikio materialiojo turto grupė
Nusidėvėjimas normatyvai (metai)
Pastatai
15 metai
Biuro technika
3 metai
Baldai
6 metai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
4 metai
Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei
vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 300 Eur.
Pagal nuomos arba panaudos sutartį turimo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo arba
remonto, kuris pailgina arba pagerina jo naudingąsias savybes, sąnaudos atskaitomos iš pajamų
lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį, pradedant nuo kito mėnesio, po darbų
užbaigimo. 2018 metais įstaiga tokio remonto ar rekonstrukcijos sąnaudų nepatyrė.
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė
bei susijęs nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėje atskaitomybėje, o su tuo susijęs pelnas
arba nuostolis apskaitomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio
materialiojo turto perleidimo nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio
materialiojo turto likutinės vertės.
3. Nebaigta statyba
Šiame straipsnyje 2018 12 31 yra kaupiamos visos statybos darbų išlaidos iki ilgalaikio turto
statybos pabaigos. 2018 m. įstaiga tokių išklaidų nepatyrė.
4. Atsargos
Atsargos apskaitomos įsigijimo verte, kurią sudaro prekių pirkimo kaina bei visi su įsigijimu
susiję papildomi kaštai (muitas, transportas, draudimas ir kiti).
Nurašytų atsargų bei prekių pardavimo savikaina skaičiuojama FIFO metodu.
Įsigyto mažaverčio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis, pradėjus jį naudoti
5. Gautinos sumos
Finansinėse ataskaitose gautinos sumos pateikiamos suma, kurią tikimasi atgauti. Finansinių
metų pabaigoje visos gautinos sumos peržiūrimos ir įvertinamos jų atgavimo galimybės. Beviltiškos
gautinos sumos nurašomos tais metais, kuriais nustatoma, kad jos nebus atgautos.
Išlaidos, susijusios su būsimais laikotarpiais (spaudos prenumerata, turto draudimas ir pan.),
apskaitomos kaip būsimų laikotarpių sąnaudos trumpalaikio turto dalyje ir į sąnaudas nurašomos
kas mėnesį lygiomis dalimis per sekantį ataskaitinį laikotarpį.
6. Lizingas (finansinė nuoma), panauda, nuoma
VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ 2018 metais nėra sudaręs išperkamosios nuomos
sutarčių.

7. Finansavimo apskaita
Finansavimo apskaitą įstaiga vykdo pagal 21 VAS „Dotacijos ir subsidijos“ nuostatas bei
įvairių fondų bei paramos davėjų, tarptautinių institucijų ( savivaldybės, įvairių rėmėjų) patvirtintas
taisykles bei reikalavimus.
Finansavimą sudaro dotacijos, tiksliniai įnašai ir kitas finansavimas.
Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus
neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Ji pripažįstama panaudota,
kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma
nepanaudota dotacijos dalis.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos,
Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems
tikslams įgyvendinti.
Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo
straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
Kitas finansavimas – tai finansavimas, gautas prekėmis, paslaugomis, arba kita parama,
davėjui nenurodžius paramos konkretaus tikslo. Tokį finansavimą įstaiga naudoja savo nuožiūra.
Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojama tik tada, kai
gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos
8. Atidėjiniai, kaupiniai
Atidėjiniai pripažįstami tuomet, kai įstaiga turi įsipareigojimų, kurių padengimas pareikalaus
panaudoti išteklius ir kurių vertė gali būti patikimai nustatyta.
Įstaiga nesudaro jokių atidėjinių.
9. Pajamų pripažinimas
Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik VšĮ „Kazlų
Rūdos verslo inkubatoriaus“ekonominės naudos padidėjimas.
10. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos registruojamos apskaitoje ir rodomos metinėse finansinėse ataskaitose pagal
kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį jos patirtos.
Tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų įgyvendinimu per
ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje „Kompensuotos sąnaudos“.
Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių
(neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų
skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos.
Pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta parama priskiriama veiklos sąnaudoms ir rodoma
veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis ir paslaugomis suteikta parama rodoma
jų savikaina.
Lėšos, patirtų išlaidų kompensavimui gautos iš kitų šaltinių, pajamomis nepripažįstamos, o
parodomos kaip sąnaudų kompensavimas.

Aiškinamojo rašto pastabos

1. ILGALAIKIS TURTAS
1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 2018 12 31
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis
turtas įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims
perleistas ir nurašytas turtas
(-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų
amortizacija
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto turto
amortizacija (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto turto ()
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje (a) - (b) - (c)

Plėtros
darbai

Prestižas

Patentai,
licenzijos

(Eur)
Programinė
įranga

Kitas
nematerialusis
turtas

Iš viso

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas 2018 12 31
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje

Že
mė

Pastatai
ir statiniai

89730

Mašinos ir
įrengi
mai

Transp
orto
priemo
nės

(Eur)
Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai
ir
įrenginiai

Ne-baigta
statyba

Investi
cinis
turtas

Kitas
materialusis
turtas

Iš
viso

579

903
09

579

903
09

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- įsigijimo savikainos
koregavimas + / (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje

89730

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą+ / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą+ / (-)

1432

143
2

Finansinių metų pabaigoje

1432

143
2

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio
į kitą+ / (-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje
(a) + (b) - (c) - (d)

88298

579

888
77

1.2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas
Balansinė
vertė
(Eur)

Įkeisto turto pavadinimas

Įkeitimo pabaigos
data

1.2.4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos
Vidutinis naudingo tarnavimo
laikas (metais)
15 metai
3 metai
6 metai
4 metai

Ilgalaikio materialiojo turto grupės*
Pastatai
Biuro technika
Baldai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

1.2.5. Naudojamas pilnai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas (PVZ.)
Įsigijimo
savikaina
(Eur)

Turto grupės pavadinimas
Mašinos ir įrengimai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (108 vnt)
Iš viso:

16660
16660

2. Finansinis turtas
Ilgalaikio finansinio turto sąskaitoje įstaiga apskaito ilgalaikį finansinį turtą .

Dukterinės įmonės
Įmonės pavadinimas

Asocijuotos įmonės
Įmonės pavadinimas

Veiklos pobūdis

Valdoma dalis
(%)

Veiklos pobūdis

Nuosavo
kapitalo
dydis
(Eur)

Valdoma dalis
(%)

20XX m
.grynasis
pelnas
(nuostoliai)
(Eur)

Ankstesniųjų
metų grynasis
pelnas
(nuostoliai)
(Eur)

Nuosavo
kapitalo dydis
(Eur)

Grynasis
pelnas
(nuostoliai)
(Eur)

3. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Kitą ilgalaikį turtą sudaro atidėtojo mokesčio turtas, iš anksto pagal nuomos, draudimo arba
panašias ilgalaikes sutartis sumokėtos sumos, kurios sąnaudomis bus pripažįstamos po 12 mėnesių
nuo paskutinės finansinių ataskaitų dienos, ir kitas ilgalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose
ilgalaikio turto straipsniuose.
4. ATSARGOS
Atsargos 2018 12 31
Rodikliai

(Eur)
Žaliavos ir
komplektavimo
gaminiai

Nebaigta
gamyba

Pagamin-ta
produkci-ja

Pirktos
prekės,
skirtos
perparduoti

Iš viso

a) Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios galimo
realizavimo vertės (atstatymas)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vertė
finansinių metų pabaigoje (a) - (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius asmenis

Visos atsargos bei inventorius, kurio naudojimo laikas ne ilgesnis, kaip vieneri metai, yra
pripažįstamos sąnaudomis ir nustatyta tvarka nurašomos iš karto, kai atiduodamos naudoti.
5. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Išankstinių apmokėjimų ir būsimųjų
laikotarpių sąnaudų straipsniai

Finansiniai metai
Per kitus
Po kitų metų
finansinius
metus

5.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
5.1.1. Kiti išankstiniai apmokėjimai
5.2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
Draudimas
Reklama
Prenumerata
Programinės įrangos priežiūra ir
palaikymas
VISO:

Praėję finansiniai metai
Per kitus
Po kitų metų
finansinius
metus
1486
1486

162

261

162

261

162

1747

6. GAUTINOS SUMOS
2018-12-31 gautinų sumų detalizacija

(Eur)
Skolos ar jų dalys, gautinos

Gautinų sumų straipsniai

6.1. Pirkėjų skolos, iš jų:
6.1.1. Dukterinių ir
asosijuotųjų įmonių skolos
6.1.1. Kitos pirkėjų skolos
6.2. Gautinas finansavimas:
6.2.1.Gautinas nario mokestis
6.2.2. Kitas gautinas
finansavimas (iš savivaldybės,
rėmėjų ir pan. - nurodyti, jei
tokių sumų yra, ir detalizuoti,
jei jos reikšmingos)
6.3. Kitos gautinos sumos
(biudžeto skola įmonei)
6.3.1. GPM permoka (pvz.,
arba kitų mokesčių permokos)
6.4. Kitos gautinos sumos
(pvz., atskaitingi asmenys)

Finansiniai metai
Po vienerių
Per vienerius
metų, bet ne
finansinius
vėliau kaip per
metus
penkerius metus
1985

IŠ VISO:

Praėję finansiniai metai
Per
Po vienerių metų,
vienerius
bet ne vėliau kaip
finansinius
per penkerius
metus
metus
3298

1985

3298

1985

3298

7. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
7.1. Pinigai banke ir kasoje 2018-12-31
Pinigai banke
Pinigai AB DNB ąskaitoje, Eur
Pinigai kasoje
Iš VISO:

(Eur)
Finansiniai
metai
(Suma)
2684
36
2720

Praėję finansiniai
metai
(Suma)
6216
6216

8. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Kito trumpalaikio turto įstaiga neturi.
9. KAPITALO STRUKTŪRA
Rodikliai
Steigėjų įnašai (priklausomai nuo kiekio bei

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Suma (Eur)

Suma (Eur)

196981

196981

196981

196981

reikšmingumo, galima detalizuoti)
Iš viso:

10. FINANSAVIMAS
Gautas
Laikotarpio
finansavimas pagal
pradžioje
rūšis
2018-01-01
Dotacija ilgalaikiam
turtui įsigyti
Gautinas finansavimas
Tiksliniai įnašai
Kitas finansavimas
Iš viso

Gauta per
laikotarpį

3067
3067

Panaudota*
per
laikotarpį

Grąžintas
nepanaudotas
finansavimas

Laikotarpio
pabaigoje
(2018-12-31)

3067
3067

* 2018 m. VMI pervestos paramos lėšos (sukauptos iš 2 proc. GPM) sudaro 67 Eur.

11. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Įmonės įsipareigojimų būklė
2018-12-31
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Eur

Iš viso

Per
vienerius
finansinius
metus

7857
7857

7857
7857

342
335
7

342
335
7

Finansinės skolos:
(Iš jų: asocijuotoms ir susijusioms įmonėms
bei įstaigoms)
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs
įsipareigojimai
1.1.Lizingo įsipareigojimai finansinėms įstaigoms
1.2. Lizingo įsipareigojimai susijusiems asmenims

2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
3.1. Paskolos gautos iš dalininkų ir susijusių asmenų

Kitos skolos
1. Skolos tiekėjams
1.1. Lietuvoje
1.2. Užsienyje, iš jų:
Skolos asocijuotoms ir susijusioms įmonėms

2. Skola atskaitingam asmeniui
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis
4.2. Mokėtinas GPM
4.3. Mokėtinos soc.dr. įmokos
4.4. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
4.5. Mokėtinos GF įmokos

5. Atostoginių kaupimai
5.1. Atostoginiai
5.2. Soc.dr. įmokos

6. Mokėtini mokesčiai
6.1. Nekilnojamojo turto mokestis
6.2. Aplinkos taršos mokestis
6.3. Kiti mokesčiai
7. Mokėtinos palūkanos pagal paskolų sutartis

Po vienerių metų,
bet ne vėliau kaip
per penkerius
metus

Po
penkerių
metų

IŠ VISO:

8199

8199

12. PAJAMOS
Veiklos pajamos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 13 824 Eur, finansavimo
pajamos sudarė – 3067 Eur. Tame tarpe : pajamos už patalpų nuomą – 7745 Eur, už komunalinius
patarnavimus, elektrą – 682 Eur, už kitas paslaugas (biuro paslaugos, įmonių steigimo, dokumentų
ruošimo, „Pašto dėžutės“ paslaugos )– 1225 Eur, pajamos už verslo pradžios konsultacijas
(kompensuotos įmonėms pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“) – 4172 Eur.
13. SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS
(Eur)
Veiklos sąnaudos sudarė 27766 Eur, tame tarpe komercinės veiklos - 24699 Eur,
kompensuotos sąnaudos – 3067 eur.
Veiklos sąnaudos: darbo užmokesčio išlaidos – 11766 Eur, komunalinės išlaidos (elektra,
šildymas, vanduo) – 4705 Eur, ryšiai – 934 Eur, nusidėvėjimas – 1432 Eur, kuras – 1333 Eur,
mokesčiai (nekilnojamo turto, aplinkos taršos) – 342 Eur, įvairios kitos išlaidos – 4187 Eur.
Kompensuotas sąnaudas darbui prie projekto „Pradedančiųjų verslininkų rėmimas ir
jaunimo verslumo skatinimas“ darbuotojų darbo užmokestis sudarė 3067 Eur, tame tarpe Kazlų
Rūdos savivaldybės Ekonominio konkurencingumo didinimo programos lėšos 3000 eur, gauta 2
procentų parama iš gyventojų - 67 Eur.

Rodikliai

Finansiniai metai

Kompensuotos sąnaudos, iš jų:
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Ryšių
Transporto išlaikymo
Patalpų išlaikymo

3067
3067

14. KITA VEIKLA
Kitos veiklos rezultatai
Rodikliai

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai
3952
3952

(Eur)
Praėję
finansiniai
metai

a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS
Ilgalaikio turto perleidimo pajamos
Patalpų nuomos pajamos
Kitos veiklos pajamos
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Ilgalaikio turto perleidimo sąnaudos
Sąnaudos, priskiriamos patalpų nuomos pardavimams
Kitos veiklos sąnaudos
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)

15. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA
Dėl valiutos kursų pasikeitimo įtakos (LT ir EUR) 2018 metais įstaiga uždirbo 0 Eur
finansinės veiklos pajamų.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
Rodikliai

(Eur)
Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Reikšmingų sumų detalizavimas:
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka
Gautos palūkanos pagal paskolos sutartį
Banko palūkanos ir kitos pajamos
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Reikšmingų sumų detalizavimas:
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka
Baudos ir delspinigiai
Išperkamosios nuomos palūkanų sąnaudos
Palūkanos ir kitos sąnaudos
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS (a - b)
16. ATIDĖJINIAI
2018 metais VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ atidėjinių nesudarė.
17 . Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur)
Rodikliai
Finansiniai metai Praėję finansiniai
metai
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
B. Įmonės suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadovų
2. Iš kitų susijusių asmenų
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:
1.
Vadovams
2.
Kitiems susijusiems asmenims
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:
1.
Vadovams
2.
Kitiems susijusiems asmenims
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus
priskaičiuotos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
1.
Vadovų
2.
Kitų susijusių asmenų
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

12345

12684

1

1

18. SVARBŪS DALININKAI, SUSIJĘ ASMENYS, SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ
2018 metų sandoriai tarp susijusių asmenų
Prekių ir paslaugų pirkimai

Finansiniai metai

( Eur)
Praėję finansiniai metai

Prekių ir paslaugų pardavimai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

19. KITA SVARBI INFORMACIJA
19.1. Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (Eur)
VŠĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ neturi balanse neatspindėtų įsipareigojimų,nėra
suteikęs garantijų.
Po ataskaitinio laikotarpio nebuvo įvykių,kurie turėtų svarbios įtakos įstaigos ateities
rezultatams.

Direktorė

Meirita Tamašauskienė

Vyr.finansininkė

Virginija Petrukaitienė

