
PR A V IEN IŠK IŲ  VALSTYBĖS ĮM O N ĖS PR IE  PA TA ISO S NAM Ų 

2014 M. I  K E T V IR Č IO  FIN A N SIN IŲ  A TA SK A ITŲ  RIN KIN Y S 
__________Pravien išk ių  valstybės įm onė p rie  pataisos nam ų__________

(įmonės pavadinimas)

_________________ Įm onės kodas 158977674, Pravieniškės -2, K aišiadorių  ra jonas_________________
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. K O V O  31 d. BALANSAS

2014 m. balandžio 28 d. Nr. 11/05-
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014-01-01 - 2014-03-31______________  ___________________________ L itais_________
(ataskaitinis laikotarpis) (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai

metai
A. ILG A L A IK IS  TURTA S 6693054 6737670
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1. 1395 1665
I.1. Plėtros darbai
I.2. Prestižas
I.3. Patentai, licencijos
I.4. Programinė įranga 1395 1665
I.5. Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 2. 6691659 673005
II.1. Žemė
II.2. Pastatai ir statiniai 4752249 4770677
II.3. Mašinos ir įrengimai 1545472 1593961
II.4. Transporto priemonės 288847 262457
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 105091 108910
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
II.8. Investicinis turtas - -

II.8.1. Žemė
II.8.2. Pastatai
III. FINANSINIS TURTAS - -
III.1. Po vienerių metų gautinos sumos
III.2. Kitas finansinis turtas
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS - -
IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas
B. TR U M PA LA IK IS TURTA S 4168112 4458594

I. ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 1794419 1688438

I.1. Atsargos 3. 1794419 1688438

I.11. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 848567 822027
I.I.2. Nebaigta gamyba
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I.1.3. Pagaminta produkcija 945852 866411
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
I.2. Išankstiniai apmokėjimai
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 2063315 2117642
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 4. 2026099 2091429
II.2. Kitos gautinos sumos 37216 26213

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 263762 256776
III.1. Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
III.3. Kitas trumpalaikis turtas 263762 256776
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5. 46616 395738

TURTO IS VISO: 10861166 11196264

NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai

metai
Finansiniai

metai

C. NUOSAVAS K A PITA LA S 7891337 8482426
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 6. 9188297 9188297

II.
TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI 
TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS 
KAPITALAS

III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
IV. REZERVAI 611176 611176 611176
IV.1. Privalomasis 535835 535835 535835
IV.2. Kiti rezervai 75341 75341 75341
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -1908136 -1317047
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -1050643 -459554
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -857493 -857493
D. D O T A C IJO S, SUBSID IJOS 7.

E.
M O K ĖT IN O S SUM OS IR  
ĮS IPA R E IG O JIM A I 2969829 2713838

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 74037 22036

I.1. Finansinės skolos 8. 74037 22036
I.11. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 74037 22036
1.1.2. Kredito įstaigoms
I.1.3. Kitos finansinės skolos
I.2. Skolos tiekėjams
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.4. Atidėjimai
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
I.4.3. Kiti atidėjiniai
I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 9. 2895792 2691802

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 3094 20693
II.2. Finansinės skolos 350000 350000
II.2.1. Kredito įstaigoms 350000 350000
II.2.2. Kitos skolos
II.3. Skolos tiekėjams 1424952 1385017
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 90993 234720
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II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 488849 348073
II.7. Atidėįiniai
II.8. Kitos m okėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 537904 353299

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 
IŠ VISO: 10861166 11196264

L. e. direktoriaus pareigas 

Vyriausioji buhalterė

Iginijus Šakunas

Rosita Kudrevičienė



Pilnos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pravieniškių valsty bės imonė prie pataisos nam u
(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 158977674, Pravieniškės -2, K aišiadorių  rajonas
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. KOVO 31 d. PELN O  (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2014m. balandžio 28 d. Nr. 11/05-

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014-01-0 1- 2014-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Litais
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos 

tikslumo lygis)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai 
metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 10 2631224 4295923
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 11 2815087 4197543
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (183863) 98380
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 12 414840 376066

IV. 1 Pardavimo 6603 14055
IV.2 Bendrosios ir administracinės 408237 362011

V. TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (598703) (277686)
VI. KITA VEIKLA 293

VI.1. Pajamos 293
VI.2. Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 7614 (3322)
VILI. Pajamos 12346
VII.2. Sąnaudos 4732 3322

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (591089) (280715)
IX. PAGAUTE
X. NETEKIM AI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APM OKESTINIM Ą
(591089) (280715)

XII. PELNO MOKESTIS
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (591089) (280715)

L. e direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė

Iginijus Šakunas

Rosita Kudrevičienė
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Valstybės ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaitos forma

Prav ien išk ių  valstybės įm onė p rie  pataisos nam ų
(įmonės pavadinimas) 

158977674,Pravieniškės-2 K aišiadorių  ra jonas
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. kovo 31 d. NUOSAVO K A PIT A L O  PO K Y Č IŲ  A TA SK A ITA
2014 m. balandžio 28 d. Nr. 11/05-

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)
2014-01-01 - 2014-03-31 Litais

(ataskaitinis laikotarpis) (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Įmonės
savinink

o
kapitalas

Turtą, 
kuris pagal 
įstatymus 
gali būti 

tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai)

Privalo
masis

rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirs
tytasis
pelnas

(nuostoliai)

Iš viso
Ilgalaikio 

materialio
jo  turto

Finansin 
io turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 
pabaigoje

9188297 - - - 535835 26460 48881 (857493) 8941980

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas -

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas -
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 
finansinių metų pabaigoje

9188297 - - - 535835 26460 48881 (857493) 8941980

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) -

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) -

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
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8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) (459554) (459554)

9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 
kapitalo didinimas (mažinimas)
10. Sudaryti rezervai
1 1. Panaudoti rezervai
12. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas)
13. Likutis praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 9188297 - - - 535835 26460 48881 (1317047) 8482426

14. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) -

15. Finansinio turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) -

16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai) -

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) (591089) (591089)

18. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 
kapitalo didinimas (mažinimas)

-

19. Sudaryti rezervai -

20. Panaudoti rezervai
21. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas) -

22. Likutis ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje 9188297 - - - 535835 26460 48881 (1908136) 7891337

L. .e. direktoriaus pareigas 

Vyriausioji buhalterė

Iginijus Šakunas 

Rosita Kudrevičienė



Tiesioginiu būdu 
sudaromos valstybės ir 
savivaldybės įmonių 
pinigų srautų ataskaitos 
forma

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų
(įmonės pavadinimas)

158977674, Pravieniškės-2, Kaišiadorių r. sav., LT-56551
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. kovo 31 d. P IN IG Ų  SRAUTŲ A TA SK A ITA

2014 m. balandžio 28d. Nr. 11/05-
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2014-01-01 -  2014-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Litais
(finansinės atskaitomybės 

valiuta ir jos tikslumo 
lygis)

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta
bos
Nr.

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai

metai
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 2969319 16286013
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 2965056 15944806
1.1.2. Kitos įplaukos 4263 341207
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (3272573) (16869023)
I.21. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (3447538) (17636017)
I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (890430) (4129522)
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (407578) (2443788)
I.2.4. Kitos išmokos 1472973 7340304

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
(303254) (583010)

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 15760
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
II.5. Paskolų suteikimas
II.6. Paskolų susigrąžinimas
II.7. Gautos palūkanos
II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 15760
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III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.l. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

III.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavim o šaltiniais
(17717) (23254)

III.2.1. Finansinių skolų padidėjim as

III.2.1.1. Paskolų gavimas

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas
(17717) (23254)

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

III.2.2.2. Sumokėtos palūkanos

III.2.2.3. L izingo (finansinės nuomos) mokėjimai (17717) (23254)
111.2.3. K itų įmonės įsipareigojim ų padidėjim as

III.2.4. K itų įmonės įsipareigojim ų sumažėjimas

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pin igų srautų sum ažėjim ai

Grvnieii finansinės veiklos pinigu srautai
(17717) (23254)

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai
(1655) (2716)

IV. 1. Y patingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjim as
(1655) (2716)

IV.2. Y patingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
(349122) (636971)

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
395738

1032709

VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
46616 395738

L. e. direktoriaus pareigas Iginijus Šakunas

Vyriausioji buhalterė Rosita Kudrevičienė
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A IŠ K IN A M A S IS  R A Š T A S

PA R EN G TA S PA G A L 2014 M ETŲ  I  K E T V IR Č IO  FINA N SIN ES A TA SK A ITA S

2014 m. balandžio  28 d.

B E N D R O JI DALIS

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų, įregistruota 1998-05-15 Kaišiadorių 
rajono savivaldybės administracijoje.

ĮM O N ES KODAS: 158977674

PV M  m okėtojo kodas: LT589776716 
PVM  mokėtojo kodas nuo 1998-05-01

BUVEINĖ:
Telefonas:
Faksas:

Pravieniškių II kaimas, LT-56551, Kaišiadorių r. sav.
8-346-56224
8-346-56539

SAVININK O T E ISE S IR  Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo
PA R EIG A S ĮG Y V EN D IN A N TI ministerijos
IST IT U C IJA :

V EIK LO S POBŪD IS: Įmonėje gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos rūbams 
bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, 
metalinės tvoros, įvairios paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir 
drabužių džiovinimo spintos, dezinfekcinės kameros, įvairūs 
siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos -  pyrago gaminių kepimas, 
medienos gaminiai ir kita produkcija pagal atskirus užsakymus.

VADOVYBĖ:
L. e. direktoriaus pareigas Iginijus Šakūnas 

Buhalterinės apskaitos skyriaus 
Vyriausioji buhalterė Rosita Kudrevičienė

2014 metų I ketvirtyje vidutinis įmonės darbuotojų skaičius dirbančių pagal darbo sutartis 
buvo 79 žmonės. Gamyboje per 2014 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 874 nuteistieji, vidutinis 
sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius sudarė -  641, vidutinis mėnesinis nuteistojo darbo 
užmokestis sudarė -313.32 Lt.

2013 metų I ketvirtį įmonėje vidutiniškai dirbo -  81 žmogus, tame skaičiuje dirbusių pagal 
darbo sutartis -  79 žmonės ( iš jų  2 nušalinti) ir 1 pareigūnas ( nušalintas). Gamyboje 2013 metų I 
ketvirtyje vidutiniškai dirbo 858 nuteistieji, vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius sudarė- 
657, vidutinis mėnesinis nuteistojo darbo užmokestis sudarė -  342.46 Lt.

ĮM O N ĖS V E IK L O S A PIBŪD INIM A S

Įm onėje veikia šie b a ra i ir  filialai: Pravieniškių filialas, čia veikia metalo dirbinių cechas, 
baldų ir medžio apdirbimo cechas, paslaugų gamybos cechas, duonos gamybos baras, filialui 
priklauso ir gamybos baras esantis Kauno NTI-PN.

Panevėžio filialas, kuriame veikia siuvimo baras ir paslaugų atlikimo baras, (siuvami 
įvairūs siuviniai).
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Vilniaus filialas, jam e veikia gamybos cechas, baldų ir paslaugų baras, medienos gamybos ir 
paslaugų baras.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. liepos 
14 d. Nr. V-191 direktoriaus įsakymu „Dėl Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų įstatų 
patvirtinimo“ buvo pakeistas “Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų“ 
pavadinimas į pavadinimą „Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų“ ir patvirtinti įstatai.

2011 m. liepos 28 d. visa tai įregistruota Juridinių asmenų registre.

A PSK A ITO S P O L IT IK A

Įmonėje tvarkant apskaitą ir rengiant pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 
vadovaujamasi šiais įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Verslo apskaitos standartais;
- LR įmonių finansinės atsiskaitomybės įstatymu;
- LR pinigų įstatymu;
- LR darbo kodeksu;
- LR civiliniu kodeksu;
- LR apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu “Dėl pavyzdinio sąskaitų plano“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu Nr.38 „Dėl bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų“;
- Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos 

įsakymais, kitais teisės aktais;
- LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu Nr. IX -  1895;
- Įmonės apskaitos politika ir įmonės direktoriaus įsakymais;
- Įmonės įstatais.

B E N D R IE JI A PSK A ITO S IR  FINA N SIN ĖS A TSK A ITO M Y B ĖS PA R EN G IM O  
PR IN C IPA I 

Tikslai

Bendrųjų finansinės atskaitomybės parengimo principų tikslas -  pateikti svarbiausių 
Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir 
taisyklių santrauką, kuria vadovautasi tvarkant Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų 
apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę.

Finansinės apskaitos ir  atskaitom ybės fo rm a ir  tu rinys

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų apskaita vedama ir finansinė atskaitomybė 
parengta pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus, įmonės apskaitos politiką ir kitus LR 
norminių aktų reikalavimus.

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų finansinėje atskaitomybėje atskleidžiama 
visa reikšminga informacija.
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P arengim o pagrindas

2013 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos 
namų patvirtintomis metodikomis. Finansinė atskaitomybė parengta, vadovaujantis verslo apskaitos 
standartais. Rengiant finansinę atskaitomybę, buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą - daroma 
prielaida, kad Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų artimiausioje ateityje galės tęsti 
savo veiklą.

Finansinės atskaitomybės duomenys patvirtinti inventorizacijos duomenimis.
Finansinė apskaita kompiuterizuota. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos 

programa „Debetas“ .
Parengta pilna finansinė atskaitomybė.

B endrieji apskaitos p rincipai

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų finansiniai metai trunka 12 mėnesių ir 
sutampa su kalendoriniais metais. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos -  
kai jos patiriamos.

Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikus ar neatskleidus finansinės informacijos 
vartotojas gali priimti neteisingus sprendimus. Nustatant informacijos reikšmingumą, vertinamas ne 
tik straipsnio dydis, bet ir pobūdis.

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų pajamas ir sąnaudas finansinėje 
atskaitomybėje pateikia atskirai, nors tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti 
sujungti ir pateiktas tik galutinis rezultatas.

Ilgalaikio tu rto  apskaita

Ilgalaikis turtas skiriamas į dvi grupes:
- nematerialus turtas;
- materialus turtas.

N em aterialusis tu rta s  Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų pripažįstamas, kai 
jis  atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

- pagrįstai tikėtina, kad ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo 

kito turto vertės;
- įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo  naudotis

kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje 

atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija 
skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likutinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto 
eksploatavimo, atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nustatyta ši nematerialiojo turto grupė, turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr. Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas 

(metais)
1. Programinė įranga ir kita 3
2. Informacijos apdorojimo ir tech. 

dokumentacija
10

3. Buhalterinės apskaitos sistema 9

Ilgalaik iam  m ateria liam  turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas įmonės veikloje ne 
trumpiau nei vienerius metus ir kurio vertė ne mažesnė, kaip įmonės nusistatyta, ir įmonė pagrįstai 
tikisi gauti iš to turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.
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Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas 
įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą, t.y. likutine verte.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu per turto naudingo tarnavimo laikotarpį, 
nustatytą šiai turto grupei ar atskiram turto vienetui.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė atsižvelgiant į turto grupes nuo 2006 metų - 
2000 (du tūkstančiai) Lt. Likvidacinė vertė 1,00 Lt.

2010 m. spalio 12 d. įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-58 buvo patvirtinti nauji 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais).

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei, išskyrus mokėtinas palūkanas.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali kiekvienos grupės turto vertė:
Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį gauto turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 

dienos. Nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina jo  naudingo tarnavimo 

laiką ar pagerina jo  naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimo savikaina ir gali būti patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis. Jei ilgalaikio 
materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ar nepailgina jo  
naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Išsinuomoto ar panaudos būdu gauto turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos 
veiklos sąnaudomis.

Turto vertės sumažėjimo požymių nėra, todėl perskaičiavimai neatliekami.

A tsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse rodomos įsigijimo 
savikaina. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargos nurašomos FIFO 
metodu.

Per mėnesį pagaminta produkcija yra priduodama ir pajamuojama gatavos produkcijos 
sandėlyje, iš kur ji yra ir pardavinėjama. Iš tiekėjų gautos žaliavos, medžiagos, mažavertis 
inventorius pajamuojamas žaliavų ir medžiagų sandėlyje.

Kuras nurašomas į sąnaudas pagal sunaudojimą ir įmonės vadovo patvirtintas nurašymo 
normas.

Ūkio atsargos į sąnaudas nurašomos pagal sunaudojimą.

P irk ė jų  skolos

Pirkėjų įsiskolinimas apskaitoje užregistruojamas išrašant PVM  sąskaitą faktūrą, t.y. pirkėjo 
skola atsiranda tada, kai pirkėjui atkraunamos prekės pagal išrašytą PVM  s-tą faktūrą.

P inigai ir  pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentams priskiriami pinigai, esantys sąskaitose banke ir kasoje. 
Apskaitoje jie apskaitomi litais.

N uosavas kapitalas

Įstatinio kapitalo pasikeitimas apskaitoje įregistruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka 
įregistruojami pakeisti bendrovės įstatai.
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R ezervai

Privalomieji rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka, t.y. ne mažiau, nei 1/10 įstatinio 
kapitalo.

Kiti rezervai sudaromi įstatų nustatyta tvarka. Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos 
namų pagal steigėjo įsakymą priskaičiuoja 6 % į soc. paramos fondą nuteistiesiems nuo įmonės 
ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Taip pat nuo grynojo pelno įstatymų numatyta tvarka yra 
priskaičiuojama 10 % įmonės darbuotojų premijavimui ir pašalpoms skirti bei socialiniams, 
kultūriniams ir panašiems tikslams.

Steigėjo sprendimas panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo 
sumažėjimu, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

N epaskirsty tasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -  įmonės sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.

Pelno paskirstym as

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai steigėjas priima sprendimą pelną 
paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis  buvo uždirbtas.

D otacijos ir subsidijos

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Jomis yra 
mažinamos nuteistųjų atlyginimų sąnaudos. Jos gaunamos iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos.

Įsipareigojim ai

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atspindėti balanse tik tada, kai įmonė įgyja 
prievoles, kurios turės būti įvykdytos.

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.
Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau nei per vienerius 

metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai -  įvykdytini per vienerius metus.
Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Užsienio valiuta išreikštiems įsipareigojimams įmonė 

taiko 22 VAS, pagal kurį visas įsipareigojimų pelnas ir nuostoliai, susiję su užsienio valiutos 
keitimu pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatu.

Palūkanos, pelnas ir nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 
laikotarpio finansinės veiklos pajamomis ar sąnaudomis.

O peracijos užsienio valiu ta

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną nustatytu valiutos keitimo 
kursu. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta yra įvertinami litais balansinės ataskaitos 
dieną pagal nustatytą oficialų Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. Užsienio 
valiutos kurso pasikeitimo teigiamas rezultatas apskaitomas finansinės veiklos pajamose, neigiamas
-  finansinės veiklos sąnaudose ir parodomi pelno (nuostolio) ataskaitoje.
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Pajam os

Pajamos Pravieniškių valstybės įmonėje prie pataisos namų pripažįstamos PVM  sąskaitos 
faktūros išrašymo momentu. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir 
numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainavimą.

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi 
tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Prekių pardavimo pajamos Pravieniškių valstybės įmonėje prie pataisos namų 
pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai 
prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Prekės laikomos parduotomis, kai 
įvykdytos visos šios sąlygos:

- įmonė yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių 
nuosavybės teikiamą naudą;

- įmonė nevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių;
- tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir 

galima patikimai įvertinti jos dydį;
- sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.

Pardav im ai

Pajamos už parduotą produkciją apskaitomos PVM  sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

Sąnaudos

Sąnaudos Pravieniškių valstybės įmonėje prie pataisos namų pripažįstamos tame 
apskaitiniame laikotarpyje kada jos atsiranda. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

P a rd u o tų  p rek ių  savikaina

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos.

Parduotų prekių savikainą sudaro: sunaudotos atsargos t.y. žaliavos, medžiagos ir 
komplektavimo gaminiai, mažavertis inventorius, darbo užmokestis, soc. draudimas nuo darbo 
užmokesčio, elektros sąnaudos, ir kitos išlaidos.

Parduotų prekių savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
Tiesioginėms sąnaudoms priskiriama: žaliavos, medžiagos, paslaugos, komplektavimo 

gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos, soc. draudimas nuo 
darbo užmokesčio.

Netiesioginėms sąnaudoms priskiriama - netiesioginės darbo užmokesčio išlaidos bei soc. 
draudimas nuo darbo užmokesčio.

Sukauptos per mėnesį netiesioginės išlaidos proporcingai paskirstomos per tą mėnesį 
pagamintos produkcijos kiekiui.

Veiklos sąnaudos

Pardavimų sąnaudos įmonėje neišskiriamos. Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro: 
administracijos personalo ir vadovybės atlyginimai, socialinis draudimas, biuro išlaikymo sąnaudos, 
veiklos mokesčių sąnaudos; sunaudoto trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos, garantinis fondas, 
kompiuterių priežiūros išlaidos, audito paslaugos, mokestis už valstybinio turto naudojimą, 
draudimo paslaugos, telekomo ir mobiliojo ryšio paslaugos, žalos atlyginimo išlaidos, ilgalaikio
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turto nusidėvėjimo sąnaudos, eksploatacinės sąnaudos, remonto sąnaudos, reklamos ir kitos 
bendrosios ir administracinės sąnaudos

Visos veiklos sąnaudos patirtos tam, kad būtų pasiekti planuojami metiniai pardavimai ir 
įmonės veiklai užtikrinti.

K ita  veikla

Kita veikla - tai ilgalaikio turto pardavimo ar nurašymo pelnas ar nuostoliai.
Kitos su tiesiogine įmonės pagrindine veikla nesusijusios pajamos ar sąnaudos.

F inansinė ir  investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos 
palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo pajamos bei nuostoliai.

Y patingosios pajam os ir  sąnaudos

Ypatingosios pajamos ir sąnaudos gaunamos arba patiriamos iš neįprastinės veiklos.

M etų pelno m okestis

Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų pelno mokesčio nemoka, kadangi įmonėje 
dirba daugiau kaip 50 % riboto darbingumo žmonių.

N eapibrėžtie ji įsipareigojim ai ir  tu rta s

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami 
neapibrėžtaisiais. Jie nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos 
pateikiama aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas - toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti 
įmonei ir jai teikti ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei 
balanse nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte.

Po balansin iai įvykiai

Finansinė Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų atskaitomybė koreguojama, jei 
po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. 
Reikšmingi po balansiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte.

Pinigų s rau tų  a task a ita

Pinigų srautų ataskaita sudaryta tiesioginiu būdu.

A IŠK IN A M O JO  R A ŠTO  PASTABOS

1. N em aterialusis tu rta s

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje apskaitoma programinė įranga.
Įmonėje 2013-12-31 ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina buvo sumoje -  

20136.45 Lt;
Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija 2013-12-31 sudarė -  18471,17 Lt;
Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2013-12-31 buvo -  1665,28 Lt;
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Įsigyta nematerialaus turto per 2014 metų I ket. sumoje -  0,00 Lt;
Amortizacija ilgalaikio nematerialaus turto per 2014 m. I ket. yra -  270,061Lt;
Amortizacija ilgalaikio nematerialaus turto 2013-03-31 sudarė -  18741,23 Lt;
Įmonė ilgalaikio nematerialaus turto 2014-03-31 likutine verte turėjo -  1395,00 Lt.

2. Ilgalaikis m aterialusis tu rta s

Per 2014 metų I ketvirtį įmonė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už -  49175,21 Lt
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių įsigijo už -  6200,00 Lt t. y. medžio capavimo staklės 1 vnt ir 

vertikalaus pjovimo stakles 1vnt, šiuos įrengimus įsigijo Pravieniškių filialo Baldų ir medžio 
apdirbimo cechas.

Administracijos padalinys įsigijo lengvąjį automobilį TOYOTA ARENSIS 3B kurio 
įsigijimo vertė sudarė -  42975,21 litą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos per 2014 metų I ketvirtį sudarė 93521,35 Lt, lyginant 
su 2013 m. I ketvirčiu išlaidos sumažėjo 135,02. Lt.

3. A tsargos

Pateikti atsargų likučiai 2014 metų pradžiai ir 2014 m. I ketvirčio pabaigai litais.

Rodikliai Žaliavos Atsarginės
dalys

Kepyklos
žaliavos Kuras Pagalbinės

medžiagos

Mažav 
ertis 

inv. ir 
tara

Pagaminta
produkcija Iš viso

a)Atsargų įsigijimo 
savikaina
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 729051 24228 12858 3811 80118 228737 866410 1945213

Finansinių metų I ketvirčio 
pabaigoje 757757 25795 12890 4957 77919 233011 945852 2058181

4. P irk ė jų  skolos

2013-12-31 pirkėjų įsiskolinimas sudarė 2091429,00 Lt, 
2026099,00 Lt. Didžiausi įmonės skolininkai:

o 2014-03-31 pirkėjų įsiskolinimas

UAB “Achempak“ 156088,30 Lt;
UAB „Alivdara“ 17603,24 Lt;
CJ W ILDBIRD FOODS LIM ITED (užs) 120763,80 Lt;
UAB „Bičių korys“ 18172,34 Lt;
Centro poliklinika VšĮ 84324,14 Lt;
UAB „Klasikos baldai“ 58510,00 Lt;
UAB „Gintauto mediena“ 20034,68 Lt;
UAB „I-Servise“ 15335,54 Lt;
UAB „Impex Haouse“ 12537,07 Lt;
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 36171,91 Lt;
Kauno ligoninė VšĮ 16885,55 Lt;
UAB „M itna“ 32442,32 Lt;
UAB „Ekoauta“ 90590,83 Lt;
UAB „Plungita“ 25177.45 Lt;
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija 52372,83 Lt;
UAB“ Statva“ 65322,45 Lt;
VšĮ Šiaulių ligoninė 12475,10 Lt;
UAB “Deluxe M anagment“ 74613,32 Lt;
UAB Verslo ekspertų pajėgos 386279,07 Lt;
UAB WILLOW LAND 47563,50 Lt;
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Vilniaus lopšelis darželis „Spygliukas“ 
Vilniaus kolegija 
UAB „Vilungė“
Vilniaus universitetinė ligoninė VšĮ 
UAB „Vildeta“
Kitos pirkėjų skolos

33240,06 Lt 
15248,42 Lt 
21721,04 Lt 
26728,90 Lt 
23408,59 L t 

562488,55 Lt.

5. P inigai ir  jų  ekvivalentai

2013-12-31 kasoje grynųjų pinigų likutis sumoje -  64958,20 Lt, sąskaitose banke -  
330780,04 Lt.

2014-03-31 kasoje turėjo grynųjų pinigų -  15209,37 Lt, sąskaitose banke -  31406,56
Lt.

6. N uosavas kap italas

Įmonės savininko kapitalas 2013-12-31 d. sudarė -9188297,00 Lt, kapitalas.
Įmonės rezervai 2013-12-31 d. atitinkamai sudarė -  611176,00 Lt, o nepaskirstytasis pelnas 

sudarė -(1317047,00) Lt.
Įmonės 2014-03-31 d. nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) sudarė -  

(591089,00 )Lt.

7. D otacijos, subsidijos, nem okam ai gautas tu rta s

Per 2014 metų I ketvirtį valstybės įmonė dotacijų, subsidijų negavo.

8. F inansinės skolos

Iš UAB “ Swedbank lizingas“ pagal 2013-01-30 lizingo sutartį Nr.LT103481, buvo įsigytas 
lengvasis automobilis.

UAB „Swedbank lizingas“ 2013-12-31 įsiskolinimas sudaro- 22036,42 Lt,
2014-03-31 įsiskolinimas UAB “ Swedbank lizingas“ sudarė -  74036,42 Lt.
Iš UAB „Swedbank“ pagal kredito sutartį Nr. 11-036378-KL gauta kredito suma 500000,00 

Lt. Iš jų  yra panaudoti 350000,00Lt

9. T rum pala ik ia i įsipareigojim as

Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir medžiagas naudojamas gaminių gamybai. 
2013-12-31 skolos tiekėjams sudarė 1385017,00 Lt, 2014-03-31 yra -  1424952,00 Lt, tame

sk.:
UAB „Ajeras“
UAB „Ergolain projektai“ 
UAB „Izobara“
UAB “Dzūkijos mediena“ 
UAB Kėdainių grūdai ‘ 
UAB “Čitas“
UAB “Ingmartus“
UAB“ Nostra“ 
UAB“Ottensten“
UAB „Remmers Baltica“ 
UB „Ventus - N afta“ 
UAB „Steel Trade“

10017,23 Lt; 
224614,32 Lt

80604.00 Lt 
152794,55 Lt
42894.50 Lt
50000.00 Lt
31278.50 Lt 
31940,73 Lt 
15288,08 Lt 
16896,44 Lt 
31087,17 Lt
38938.50 Lt
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UAB Specus Šiauliai 135634,97 Lt;
UAB“ Ulmas“ 148881,32 Lt;
UAB „Trukmė“ 66961,78 Lt;
Stankevičiaus Jovito IĮ“ 27350,00 Lt;
UAB „Viržis“ 37051,52 Lt;
UAB „Diforma“ 61765,12 Lt;
UAB „Elucida“ 29664,93 Lt;
UAB „Globair Lithuania“ 31948,90 Lt;
UAB „Kuerkus“ 21827,00 Lt;
Kitos skolos teikėjams 137512,44 Lt.

Išankstiniai apmokėjimai 2013-12-31 buvo - 234720,00 Lt, o 2014-03-31 sudarė -  90993,00 
Lt, tame sk.:

Lietuvos hidrometeorologijos centras 
Kviklienė Renata
Vilniaus r. savivaldybės administracija
M orozovas Anatolijus
Kareckas Dainius Jonas
Kumeliauskienė Danguolė
Kiti mokėjimai
Kitose mokėtinose sumose :
VMI prie LR FM (mokėtinas PVM) 
AB „Lesto“

8897,25 Lt
7800.00 Lt 

45913,45Lt
5000.00 Lt
9000.00 Lt
7000.00 Lt 

537904,00 Lt.

77431,90 Lt; 
86761,18 Lt.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai :

Darbo užmokestis nuteistiesiems 270362,52 Lt;
Atostogų kaupimai ir soc. draudimas 150076,38 Lt.
Soc. draudimo mokestis 68070,26 Lt.

10. Pajam os

Per 2014 m. I ketvirtį pajamos sudarė -  26643570,00 Lt, pajamos uždirbtos iš pagrindinės 
veiklos sudarė -  2631224,00 Lt, pajamos iš finansinės investicinės veiklos sudarė - 12346,00 Lt.

Per 2013 m. I ketvirtį pajamos sudarė - 4295923,00 Lt, pajamos uždirbtos iš pagrindinės 
veiklos sudarė -  4295630,00 Lt, pajamos iš kitos veiklos sudarė -  293,00 Lt. Lyginant 2014 m. I 
ketvirtį su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos sumažėjo -  1652353,00 Lt.

11. Pardav im o  savikaina.

Parduotų prekių savikaina per 2014 m. I ketvirtį sudarė - 2815087,00 Lt. Parduotų prekių 
savikainoje didžiausią dalį sudarė:

žaliavos, medžiagos, komplektavimo gaminiai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas -  
1850261,72 Lt;

darbo užmokestis -  602519,50 Lt, soc. draudimas -  2229,32 Lt; 
netiesioginės gamybos išlaidos -  360076,46 Lt.

12.Pagam intos p rodukcijos savikaina

Per 2014 metų I ketvirtį įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro -  3229,9 tūkst.
Lt.

Vienam prekinės produkcijos litui pagaminti sunaudota 0.19 cento darbo apmokėjimo lėšų.
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Per 2014 metų I ketvirtį vienam prekinės produkcijos litui pagaminti sunaudota 1.22 cento
išlaidų.

2014 metų I ketvirčio pagamintos produkcijos savikaina pagal išlaidų straipsnius sekanti:
• Tiesioginės gamybos išlaidos, (žaliavos, medžiagos, paslaugos, komplektavimo

gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas) - 1850261,72 Lt;
• Tiesioginis darbo užmokesčio išlaidos (nuteistųjų) - 602519,50 Lt;
• Priskaitymai socialiniam draudimui - 2229,32Lt;
• Netiesioginės išlaidos - 360076,46 Lt;
• Administracinės išlaidos - 414840,00 Lt;

2014 metų I ketvirčio pagamintos produkcijos gamybos išlaidos be veiklos sąnaudų,
lyginant su 2013 metų I ketvirčiu:

Pagamintos produkcijos savikaina be veiklos sąnaudų

G am ybos išlaidos
2014 m .I  

ketvirtis tūkst. 
L t

2013 m .I  
ketvirtis 
tūkst. L t

2014 m .I  
ketv. lyginant 

su 2013m. I 
ketv.

1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo 
(nuteistųjų) kartu su sodra 604,7 677,8 -73,1
3. Tiesiogiai prisk. atlyg. dirbančių laisva 
samda kartu su Sodra (cecho meistrai, 
vairuotojai ir kiti be administracijos 360,1 391,5 -31,4
4. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos

1139,1 2273,5 -1134,4
5. Suteiktos mokamos transporto paslaugos 31,3 27,0 4,3
6. Elektra, vanduo, šiluma

462,2 567,2 -105
7. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus 
turto nusidėvėjimas 90,2 89,3 0,9
8. Įrengimų priežiūros išlaidos

2,2 6,9 -4,7
9. Sunaudotas kuras (dyzelinas, benzinas, 
dujos)

52,6 64,1 -11,5
10. Ryšių paslaugos

2,2 6,8 -4,6
11. Automobilių eksploatavimo bei remonto 
išlaidos 11,7 31,3 -19,6
M edienos džiovinimas

60,4 24,8 35,6
12.Kitos įvairios paslaugos ( remonto, kelių 
mokesčio, liftų aptarnavimo) 25,0 37,3 -12,3
Iš viso: 2841,7 4197,5 -1355,8

Pagamintos produkcijos gamybos išlaidose, tiesiogiai priskiriamo atlyginimo (nuteistųjų) ir 
Sodros išlaidos 2014 m. I ketv. sudarė -  604.7 tūkst. Lt. Lyginant su 201-32 m. I ketv. išlaidos 
sumažėjo -  73,1 tūkst. Lt.

Tiesiogiai priskiriamas 2014 m. I ketv. atlyginimas laisva samda kartu su Sodra sudarė -  
360,1 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. I ketv. sumažėjo -  31,4 tūkst. Lt.
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Tiesiogiai priskiriamų medžiagų gamybos išlaidose 2014 m I ketvirtyje yra -  1139,1 tūkst. 
Lt, lyginant su 2013 m. I ketvirčiu šios išlaidos sumažėjo -  1134,4 tūkst. Lt (pagaminta mažiau 
produkcijos).

Įmonei suteiktos mokamos transporto paslaugos 2014 m. I ketvirtyje gamybos išlaidose 
sudarė -  31,3 tūkst. Lt, lyginant su 2012 m. I ketv. išlaidos padidėjo -  4,3 tūkst. Lt.

Elektra, šiluma, vanduo ir nuotekos 2014 metų ketvirtį sudarė -462,2 tūkst. Lt, lyginat su 
2013 metų I ketvirčiu išlaidos sumažėjo -  105,0 tūkst. Lt.

Įrengimų priežiūros išlaidos 2014 m. I ketvirtyje sudarė 2,2 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu šios išlaidos sumažėjo -  4,7 tūkst. Lt.

Ilgalaikio turto 2014 m. I ketv. nusidėvėjimas sudarė -  90,2 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo -  0,9 tūkst. Lt.

Sunaudotų degalų suma 2014 m. I ketvirtyje sudarė -  52,6 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu išlaidos sumažėjo -  11,5 tūkst. Lt.

Ryšių paslaugos 2014 m. I ketvirtyje sudarė -  2,2 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo -  4,6 tūkst. Lt.

Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos 2014 m. I ketvirtyje sudarė - 11,7 tūkst. 
Lt, šios išlaidos lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo -  19,6 tūkst. Lt.

Medienos džiovinimo išlaidos per 2014 metų I ketvirtį sudarė -  60,4 tūkst. Lt, lyginant u
2013 metų tuo pačiu laikotarpiu šios išlaidos padidėjo - 35,6 tūkst. Lt.

Gamybos išlaidos per 2014 m. I ketvirtį sudarė -  2841,7 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. tuo 
pačiu laikotarpiu sumažėjo -  1355,8 tūkst. Lt. Buvo pagaminta ir parduota mažiau produkcijos už 
1664,7 tūkst. Lt.

13. Veiklos sąnaudos

2014 m. I ketvirtį veiklos sąnaudos sudarė -  414840,00Lt. Veiklos sąnaudose didžiausią dalį 
sudarė darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su sodra - 291969,09Lt;

Lyginant 2014 metų I ketvirtį su 2013 metų I ketvirčiu sumažėjo 38,7 tūkst. Lt.

Veiklos sąnaudos 2014 I  ketvirtis lyg inant su 2013 I  ketvirčiu

Veiklos sąnaudos
2014 m .I  
ketvirtis 
tūkst. L t

2013m. I 
ketvirtis 
tūkst. L t

2014m. I  ketv.
lyginant su 

2013m. I  ketv.

1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 
Sodra:

321,5 292 29,5

2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos 
atlyginimas, kompensacijos 1,5 1,5 0

3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai 2,3 10,1 -7,8
4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos 8,1 6,8 1,3
5.Auditų paslaugos 12,8 4 8,8
6.Kanceliarinės prekės, blankai, spauda 8,6 7,5 1,1
7.Reklama, skelbimai 1 1 -1
8.Komandiruočių išlaidos 3,5 0 3,5
9.Apskaitos programos atnaujinimas 0,9 0 0,9
10.Automobilių išlaikymo sąnaudos 9,4 12 -2,6
11.Banko paslaugos 1,4 3,1 -1,7
12.Tarša 0 0 0
13.Garantinis fondas 1,1 1 0,1
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14.Atostogų kaupimai 0 0 0
15. Vanduo, šiluma, elektra 10,4 8,1 2,3
16. Konsultacinės paslaugos 10 0 10
17.Kitos įvairios sąnaudos sudarė 22,3 29 -5,7

Iš viso: 414,8 376,1 38,7

Veiklos sąnaudose darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra 2014 m. I ketvirtyje 
sudarė -  321,5 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo -  29,5 tūkst. Lt.

2014 m. I ketvirtyje draudimo paslaugos ir sutarčių garantai sudarė -  2,3 tūkst. Lt, lyginant 
su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo -  7,8 tūkst. Lt.

Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos per 2014 m I ketvirtį sudarė -  8,1 tūkst. Lt , lyginant 
su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo -  1,3 tūkst. Lt.

Per 2014 m. I ketvirtį pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas ir kompensacijos 
sudarė -  1,5 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. I ketvirčiu jos nekito

Reklamos ir skelbimų sąnaudos per 2014 m. I ketvirtį sudarė -  1.0 tūkst. Lt, lyginant su 
2013 m. tuo pačiu laikotarpiu jos nekito.

Per 2014 m. I ketvirtį automobilių išlaikymo sąnaudos sudarė -  9,4 Lt, lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo -  2,6 tūkst. Lt.

Banko paslaugos per 2014 m. I ketvirtį sudarė -  1,4 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo -  1,7 tūkst. Lt.

Garantinis fondas jo  sąnaudos per 2014 m I ketvirtį sudarė -  1,1 tūkst. Lt , lyginant su 2013 
m. tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo - 0,1 tūkst. Lt.

Vanduo, šiluma, elektra per 2014 m. I ketvirtį sudarė -  10,4 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu padidėjo -  2,3 tūkst. Lt.

Kitos įvairios sąnaudos per 2014 m. I ketvirtį sudarė -  22,3 tūkst. Lt , lyginant su 2013 m. 
tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo -  5,7 tūkst. Lt.

Siekiant pagerinti įmonės finansinę padėtį būtina mažinti debitorinį įsiskolinimą įmonei, nes 
įvairios įmonės ir įstaigos įmonei 2014-03-31 buvo likusios skolingos -  2026099,00 Lt, tame sk. 
abejotinos skolos sudarė -  62554.11 Lt, šios skolos trukdo įmonei laiku atsiskaityti su tiekėjais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 „Dėl valstybės 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos 
paskyrimo“ nuostatų.

Dėl aprašo 19 punkte reglamentuojančios informacijos, kuri turi būti pateikta valstybės 
įmonės veiklos ataskaitoje:

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija -  Kalėjimų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o Įmonė turtą valdo, 
naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise.

Įmonė neprekiauja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų.
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14. Finansinių ataskaitų rinkinio palyginimo duomenys

Balansinis str.

Pravieniškių valstybės įmonė prie 
pataisos namų

2014 m . 1 
ketvirtį 

lyginant su 
2013 m .tuo  

pačiu 
laikotarpiu

2014 m. I 
ketvirtis

2013m. I 
ketvirtis

A. Ilgalaikis turtas litais 6693054 6823054 -130000
B. Trumpalaikis turtas litais 4168112 5333139 -1165027
C.Nuosavas kapitalas litais 7891337 8661266 -769929
E. Mokėtinos sumos litais 2969829 3494927 -525098
Pelno (nuostolių) ataskaita 
I. Pardavimo pajamos litais

2631224 4295923 -1664699

Po balansinių įvykių nebuvo.
Sandorių su susijusiomis šalimis įmonėje nėra.

L.e. direktoriaus pareigas 

Vyriausioji buhalterė
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