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DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame Informacinių technologijų tarnybos prie KAM 2022 m. II ketvirčio (nuo 2022 m.
sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.) tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.
Informacinių technologijų tarnybos prie KAM (toliau – įstaiga) tarpinis finansinių
ataskaitų rinkinys sudaromas pagal VSAFAS reikalavimus, apibendrinus trumpesnio laikotarpio nei
finansiniai metai duomenis. Šį rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir
aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turtą, finansavimo
sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti. Pažymime, kad šioje ataskaitoje pateikiama tarpinio
ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos
informacija. Veiklos rezultatų ataskaita skirta informuoti apie įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas
pajamas ir turėtas sąnaudas. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio
ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio
ataskaitinio laikotarpio informacija. Sutrumpintame aiškinamajame rašte detalizuojami ir paaiškinami
įvardintose finansinėse ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikiama papildoma reikšminga
informacija, reikalinga pagal VSAFAS. Įtraukiamos VSAFAS nustatytų formų ataskaitos pagal
atskirus finansinių ataskaitų elementus – konkrečiu atveju finansavimo sumų detalizavimas pagal 20ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.
Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis
eurais (centų tikslumu).

Direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

Informacinių technologijų tarnybos prie KAM tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis
Viešojo sektoriaus subjektas – Informacinių technologijų tarnyba prie KAM – yra
biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 191823126), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytas funkcijas. Informacinių technologijų tarnybos prie KAM veiklos tikslai:
vykdyti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro funkcijas; valdyti Lietuvos Respublikos karinius
radijo dažnius; atlikti Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas; vykdyti NATO RIS plėtrą ir
priežiūrą Lietuvos Respublikoje ir kontroliuoti jų saugumą; užtikrinti Lietuvos Respublikos įslaptintos
karinės srities informacijos, užsienio valstybių, NATO, ES ir tarptautinių organizacijų Lietuvos
Respublikai perduotos įslaptintos karinės srities informacijos apsaugą nuo informatyviojo
elektromagnetinio spinduliavimo Lietuvos Respublikoje; užtikrinti KAS RIS saugų ir nepertraukiamą
funkcionavimą; užtikrinti KAS aprūpinimą programine, kompiuterine, organizacine ir ryšių įranga. Tai
viena KAS institucijų. Įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų
asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto
išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių
struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 124 (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 120).
Informacinių technologijų tarnybos prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų
rinkinius sudaro Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM, įstaigos kodas 188711359.
Apskaitos politika
Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos
politika - 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
Pastabos
1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Apskaitinių įverčių keitimo taip pat
nebuvo.
2. Neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki
paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Informacinių technologijų tarnyba prie KAM
neturėjo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį,
po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną sudarė – 12267342,47 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 12942599,41 Eur). Palyginti su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 675256,94 Eur (5,2 proc.) Šį turtą sudaro:
5.1. nematerialusis turtas – 166324,37 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 307290,01 Eur), tai:
5.1.1. programinė įranga ir jos licencijos;
5.2. ilgalaikis materialusis turtas – 12101018,10 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 12635309,40
Eur), jį sudaro:
5.2.1. pastatai – 6795,83 Eur;
5.2.2. infrastruktūros ir kiti statiniai – 290475,88 Eur;
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5.2.3. mašinos ir įrenginiai – 1277917,73 Eur;
5.2.4. baldai ir biuro įranga – 9808034,74 Eur;
5.2.5. kitas ilgalaikis materialusis turtas – 32607,39 Eur;
5.2.6. nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 685186,53 Eur. Nebaigtą statybą ir
išankstinius apmokėjimus sudaro:
1) nebaigtos statybos įsigijimo savikaina – 1051,32 Eur;
2) išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 684135,21 Eur.
6. TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 1248686,20 Eur
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1134050,22 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo –
114635,98 Eur (10,1 proc.). Šį turtą sudaro:
6.1. atsargos – 207047,02 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 361497,64 Eur);
6.1.1. tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius;
6.2. išankstiniai apmokėjimai – 140434,15 Eur. Visa suma:
1) kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y.: apskaitytos komunalinių, informacinių ir
kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos;
6.3. per vienus metus gautinos sumos – 893995,60 Eur. Detalizuojame:
6.3.1. sukauptos gautinos sumos – 889811,10 Eur. Tai: 1) sukauptos finansavimo
pajamos – 888520,78 Eur, iš jų atostogų rezervo sukauptos finansavimo pajamos – 502284,01 Eur ir
2) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 1290,32 Eur;
6.3.2. kitos gautinos sumos – 4184,50 Eur. Šią sumą sudaro gautinos sumos iš
atskaitingų asmenų už komandiruotes, gautinos sumos už iš mobiliųjų telefonų naudotojų, viršijusių
nustatytus pokalbių limitus bei patirtas ryšių išlaidas ir kitos paslaugų gautinos sumos.
6.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 7209,43 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 7185,59 Eur). Tai: 1)
atsiskaitomojoje sąskaitoje kitų paslaugų biudžeto asignavimai – 40,34 Eur; 2) sąskaitoje kitos lėšos –
7169,09 Eur.
7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 12342284,93 Eur
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 13507542,38 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo –
1165257,45 Eur (8,6 proc.). Finansavimo šaltinis:
7.1. iš valstybės biudžeto – 12320364,40 Eur;
7.2. iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1153,68 Eur (visa
suma iš užsienio valstybių);
7.3. iš kitų šaltinių – 20766,85 Eur.
8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 1162802,35 Eur (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 550383,18 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 612419,17
Eur (111,27 proc.).
8.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur;
8.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 1162802,35 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 550383,18 Eur).
Juos sudaro:
8.2.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 350,34 Eur;
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8.2.2./8.2.2.1. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 0,00 Eur;
8.2.3. tiekėjams mokėtinos sumos – 353328,26 Eur. Tai – mokėtinos sumos tiekėjams
už nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą, turto remontą bei ryšių, komunalines ir kitas paslaugas
ir kt.;
8.2.4. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 305686,29 Eur. Tai mokėtinas darbo
užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai, tarp jų komandiruotės, mokėtini maistpinigiai, bei išmoka už gyvenamųjų patalpų
nuomą;
8.2.5. sukauptos mokėtinos sumos – 503437,46 Eur. Tai: 1) apskaičiuotas būtinas
atostogų rezervas ir socialinis draudimas – 502284,01 Eur. Rezervas yra priskaitomas paskutinę
kalendorinių metų dieną, t.y. sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo šių
atostoginių sąnaudos ir 2) sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą – 1153,45 Eur.
9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro – 10941,39 Eur (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 18724,07 Eur). Detalizuojame:
9.1. rezervai – 0,00 Eur;
9.2. sukauptas perviršis – 10941,39 Eur, t.y.:
9.2.1. einamųjų metų deficitas – (7782,68) Eur;
9.2.2. ankstesnių metų perviršis – 18724,07 Eur.
10. Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė
– 4170428,90 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 3742627,30 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu padidėjo – 427801,60 Eur (11,4 proc.). Tai:
10.1. finansavimo pajamos – 4170428,90 Eur, iš jų:
10.1.1. iš valstybės biudžeto – 4160718,92 Eur;
10.1.2. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 0,00 Eur;
10.1.3. iš kitų finansavimo šaltinių – 9709,98 Eur;
10.2. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 0,00 Eur.
11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – 4178209,42 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį –
3738005,98 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 440203,44 Eur (11,8 proc.).
Detalizuojame pagrindinės veiklos sąnaudas:
11.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 2022396,59 Eur;
11.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1420397,00 Eur;
11.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 340934,05 Eur;
11.4. komandiruočių sąnaudos – 22404,92 Eur;
11.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 7302,19 Eur;
11.6. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 3334,35 Eur;
11.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 42623,66 Eur;
11.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 121695,25 Eur;
11.9. socialinių išmokų sąnaudos – 3650,00 Eur;
11.10. nuomos sąnaudos – 35,70 Eur;
11.11. kitų paslaugų sąnaudos – 192889,51 Eur;
11.12. kitos sąnaudos – 546,20 Eur, tai rinkliavų ir autorinių atlyginimų sąnaudos.
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12. PAGRINDINĖS VEIKLOS DEFICITAS sudarė – (7780,52) Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį
perviršis – 4621,32 Eur). Tokį rezultatą nulėmė per ataskaitinį laikotarpį patirtos didesnės pagrindinės
veiklos sąnaudos.
13. KITOS VEIKLOS įstaiga nevykdė.
14. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS neigiamas – (2,16) Eur. Tai baudų
ir delspinigių sąnaudos;
15. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ nebuvo.
16., 17. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime,
kad susidarė GRYNASIS DEFICITAS sumai – (7782,68) Eur.

ITT prie KAM direktorius

plk. ltn. Saulius Juškevičius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė
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