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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO
CENTRAS
viesoji [staiga, Taikos pt..67,94112 Klaipeda,Tel./faksas (8 46)
34 0132,el. p. info@klaipedosgpmc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomiJuridiniq asmenq'registre,
kodas I q1[f,11g+
PVM moketojo kodas LT4O|99B716

FINANSINIU ATASKAITU
ATSKTNAMASTs irasras zot6 -tz -31
20t7-03-03 Nr. F13_ 49

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Viesoji istaiga,,Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centras,,.
[staiga yra pelno nesiekianti ribotos civilines aisakomybes vieiasis juridinis asmuo,
kurio tikslas tenkinti vieSuosius interesus.
{staiga isteigta 2004 m. gruodZio 1 d.
{staigos teisine forma - vie5oji [staiga, priklausomybe valstybine, grupe profesinio
mokymo [staiga. Steigejas - Lietuvos Resiubtiko-s iri.ti-o ir
mokslo ministerija. Centro savininko
teises- ir pareigas [gyvendinanti institucija ( vienintelis
dalininkas) - Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministerija. centras yra registruotas paramos gaveju.
{staigos veiklos laikotarpis neribojamas.
[staiga turi ukin[, finansin[, organizacini ir teisin[ savarankiskum4
istatymq nustatyta
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg.
{staiga turi antspaudq su savo pavadinimu ir
s4skaitas bankuose, savo simbolik4. atitinkandiq;or pugrlnaines
veiklo. ,ri,i, [staigos finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq centras neturi.
[staigos buveine _ Taikos pr. 67, Klaipeda LT_g4l12.
[staigos juridinio asmens kodas _ l4}tggg74.
PVM moketojo kodas _ LT40l ggg7t6.
[staiga turi padalinius:
TEstinio profesinio mokymo skyriq,
[steigtq 7993 m.,buveines adresas - Klaipeda,
Alyvq g. l0A. Mokymas vykdomas puguitqstinit proi.ri,iio
mokymo programas;
Pirminio profesinio *?kITo skyriq,
[steigtq 2012 m.,buveiniq
Lelijq g' 5 ir Klaipeda, Alyvq g. 10A. Mokymas uytao-Ir pagal pagrindinio adresai - Klaipeda.
ir vidurinio ugdymo
bei pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas;
Mokomqji pastat4 isteigt4 7972 m., buveines adresas Klaipeda,
Baltijos pr. 1g A.
Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tEitirrio profesinio
mokymo prog.u*ur;
Transporto, sandeliavimo ir ry5iq sektorinis praktinio
mokymo centrq isteigt4
2014 m., buveinds adresas Klaipedos rajonas,
Klaipedilki- ;^].,;r;;;",
vykdomas pagal
pirminio ir tqstinio profesinio mokymo programas.
[staigos bendrabudiai:
buveines adresas _ Klaipeda, Baltijos pr. 1g;
buveines adresas _ Klaipeda, Lelijq g. 5.
-

[staigoje mokymas vykdomas pugut pagrindinio, vidurinio ugdymo
mokymo programas.
Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo
budai:

ir

profesinio

grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo b[das;
pavienio mokymosi forma, savaranki5kas mokymo proceso organizavimo bDdas.
[staiga turi ukin[, finansin[, organizacin[ bei teisin[ savaranki5kum4 [statymq nustatl.t4
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvE. [staigos veiklos laikoiarpis'n.ribo.lur*r,
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. [staiga yra paramos gaveja.
istaiga yra pelno
nesiekiantis ribotos.civilines atsakomybes vieiasis juridinis u.rnro, turintis antspaudqiu valsiybes
herbu ir savo pavadinimu, sqskaitas bankuose, savo atributikE
[staiga turi teisE uZsiimti ir kitQ [statymq nedraudZiama [kinE komercine veikla, kuri
yra neatsiejamai susijusi su istaigos veiklos tikslais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m. balandZio 20 d. nutarimu
Nr. 380 ,,Del sutikimo reorganizuoti vie54jE [staig4 Klaipedos statybininkq mokyklq, Klaipddos
statybininkq mokykla reorganizuojama jungimo budu prijungiant prie reoiganizavime
dalyvaujandios vie5osios [staigos Klaipedos profesinio mokymo ii reabilitacijos centro.
Nuo 2016 m. rugsejo 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m- birZelio 20 d. [sakymu Nr. V-555 ,,Del Klaipidos statybininkq mokyklos
reorganizavimo" [staiga reorganizuojama jungimo budu prijungiant vie5qjq
[staigq Klaipedos
statybininkq mokyklEprie vie5osios [staigos Klaipedos profesinio mokymo i. reuUitltuciios ceriro.
Nuo 2016 m. gruodZio 20 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m.lapkridio 10 d. [sakymu Nr. V - 1069 ,,Del vieSosios
[itaigos Klaipedos profesinio
mokymo ir reabilitacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Klaipedos ErnestJGalvanausko profesinio
mokymo centro istatq patvirtinimo" pakeistas [staigos pavadinimas.
[staigoje 2016 m. pradZioje dirbo 101 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 151.
[staiga sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaii+ ir liudzeto
ataskaitq rinkinius. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2016 m. gruodZio 31 dienos
duomenis. Ataskaitoje pateikiami duomenys i5reikSti Lietuvoi Respublikos piniginiais vienetais
eurais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais. Sqskaitq likudiq perskaidiavimo
rezultatas (-0,60 Eur). Likudiai perskaidiuoti taikant neatsaukiam4 uutir,tot perskaidiavimo kursq 3,4529).
SQlygrL kurios galetu paveikti tolimesnE centro veiklq neiZvelgiame.

III

SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai
[staiga finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 3l d.
Tvarkant apskaitq ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir
jq rekSmemis:
- subjekto ([staiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir finansiniq ataskaitq rinkin[

turi buti

tik

i

istaigos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir
[sipareigojimai, grynasis
turtas, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.);
- veiklos tgstinumo ([staigos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tqstinumo principo ir artimiausioje ateitlje atlils jai pavestas
valriyber
funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus ruro
Veiklos
tEstinumo
[sipareigojimus.
[vertinim4 atsiZvelgdami I visq prognozuojamq ne trumpesnio^ kaip i2 menesiq laikotarpio po
finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informaclia aUiet<u ur-.ryr, atsakingi uZ
[staigos
itrauktas

finansiniq ataskaitq parengimq. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, ,.riluik*t
veiklos tpstinumo
principo, ai5kinamajame ra5te turi blti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del
kurios [staiga nesilaike
veiklos tEstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas finansinlq
ataskaitq
rinkinys.);

- periodiSkumo

([staigos veikla, tvarkant apskaitq suskirstoma finansinius metus
[
arba kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pisibaigus sudaromas
finansiniq ataskaitq
rinkinys' lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pugul paskutines
ataskaitinio laikotarpio
dienos duomenis. veliau [vykusiq flkiniq operacijq ir 'uklniu
[vykiq apskaita ir atskleidimas
finansinese ataskaitose yra apra5yti Sios apskaitos politikos skyriuje',,poataskaitiniai
[vykiai,,.
[staigos finansiniai metai trunka 12 menesirl, tadiau iam tikromis apiintyudmis finansiniai metai
gali brlti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieiastys ir
ai5kinamajame ra5te
atskleidZiama informacija yra nurodyti Sios apskaitos politikbs skyriuje
,,Ataskaitinis laikotarpis,..);
- pastovumo ([staiga pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana itgq taika
nebent reiksmingi i_vykiai ar aplinkybes nulerntq butinybE puk.irti apskaitos
politikq siekiant
teisingiau parodyi [staigos turtq finansavimo sumas,
lsipareigoll-rr,'grynali turt4 p"ajamas ir
sEnaudas, ir (arba) to bDtq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS
p.r.Inl-qiias nrostutas arba
pagal pasikeitusias Siq standartrl nuostatas.);
- piniginio mato (Visas [staigos turtas, finansavimo sumos,
[sipareigojimai, grynasis
turtas, pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine israisf<a
finansiniq ataskaitq
valiuta.);
- kaupimo ([staigos ukines operacijos ir ukiniai
[vykiai apskaitoje registruojam i tada,
kai jie [vyksta, ir pateikiami to laikotarpio finaniinese ataskaitose.
eagat kaupimo principi pajamos
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o sEraudos tada, kai jos patiriarnos,
neatsiZvelgiant I
pinigq gavimq ar i5mokejim4.);
palyginimo ([staigos pajamos, uZdirbtos per ataskaitin[ laikotarpi, siejamos
su
s4naudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas.
{staigos finansinese ataskaitose put.ikiu*u
ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq prieS ataskait-inius metus
finansiniq metq informacija.
Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose
pateiktus duomenis su
kitq ataskaitiniq laikotarpirl bei kitq vieSojo sektoriaus-subjeftq firursiner. ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai [vertinti [staigoi finansines bukies
iokydius. Jei keidiami finansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai,
{staiga pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavim4
praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su
ataskaitiniri metq sumomis, taip, kaip
nurodyta Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos keitimas);
- atsargumo ({staiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis
turto,
finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sEnaudq
verte negali buti
nepagristai padidinta arba nepagr[stai sumaZinta. Rengiani finanslniq
aLskaitq rinkini, Itsakingi
[staigos asmenys patikrina visus subjektyvius [vertinimus, pavyzdLiui, skolas, kuriq nesitikima
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atiakingi finaniiniq ataskaitq
rengejai [sitikina, kad
finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y.-turtur, finansavimo
,u.nor, [sipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parodyti neiagr[stai
padidinta arba sumaZinta verte.);
- neutralumo ([staigos finansinese ataskaitose pit.iktu informacija turi buti objektyvi
ir neSaliska. Jos pateikimas neturi daryti [takos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi blti siekiama is anksto numatyto rezultato.);
- turinio virsenybes prie5 form4 ([staigos [kines operacijos ir
[kiniai ivykiai apskaitoje
registruojami pagal jq turin[ ir ekonoming prasmQ, o ne tik pagal teisinE
formq. uti"er-"p.i;il;;i;
Iikiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose
pagal jq turin[ ir
ekonoming prasmQ net jr tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq
teisines formos).
Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkin[, vadouariamasi
Siais principais:
- pinigq ([staigos i5laidos pripaZ[stamos tada, kada ismokami pinigai, o pajamos
pripaZ[stamos tada, kada gaunami pinigai.);
- subjekto;
- periodiSkumo;
- pastovumo;
- piniginio mato.
Visos
Y.ki":t operacijos ir [vykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais
vienetais, apvalinant iki simtqiq daliq (dvieiq rt uit..^+ po
tautetio;.

Visos [kines operacijos ir [vykiai registruojami [staigos sqskaitq plano s4skaitose,
taikant [staigos apskaitos politikq parengtq pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms lkinems operacijoms ir [vykiams, finansiniq ataskaitq elementams
arba straipsniams ir apskaitos procedlroms.
Toliau pateikiama [staigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, ukines operacijas, ukinius [vykius ir jq apskaitos procedlras.
Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripal[stamas, jei atitinka apibreZim6 t. y. materialios
formos neturintis, nuo kitq lstaigos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas,
kuriuo [staiga disponuoja ir kur[ naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
- pagr[stai tiketina, kad Institucija blsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines
naudos;

- galima patikimai nustatyti turto [sigijimo ar pasigaminimo savikainq;
[staiga turi teisq tuo turtu disponuoti ([skaitant teisq apriboti juo naudotis kitiems) ir j[
kontroliuoti. [staiga kontroliuoja turt6 jei turi teisq gauti i5 jo ekonomines naudos blsimaisiais
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turtq gali priklausyti nuo juridiniq teisiq I tq turtE atsiradimo
arba nuo jq pasikeitimo.
I5ankstiniai apmokejimai ui. nematerialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio
nematerialioj o turto s4skaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas [vertinamas [sigijimo savikaina.
ISlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto
isigijimo
savikainq tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatl.ti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks
didesnE ekonominE naud4 t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansindse ataskaitose yra rodomas:
- turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, yra rodomas [sigijimo savikaina,
atdmus sukauptE amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sume;
- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas [sigijimo savikaina,
atdmus turto nuvertejimo, jei jis yra, sumE
Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad
nematerialiojo turto savikaina bltq sistemingai paskirsty.ta per jo naudingo tarnavimo laik4.
Amortizacija skaidiuojama, atsiZvelgiant I teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos
normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro [sakymu, Amortizacija pradedama skaidiuoti
nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito
menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai
turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto
nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko
nemateri alioj o turto amortizacija neskaidiuoj ama.
Likvidacind nematerialiojo turto vertd paprastai yra lygi nuliui, iSskyrus atvejus, kai
tredioji Salis [sipareigoja nupirkti 5[ turtq jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje
aktyviai prekiaujama tokiu turtu.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos it<yriu;e ,,Tu.to
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma, maZinant turto balansinE vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant t tai, kokiai veiklai vykdyti susijEs turto
vienetas yra naudojamas). Kai velesn[ ataskaitin[ laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, aikuriama
anksdiau pripaLinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali
vir5yti jo balansines vertds, kuri brltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebUtq buvEs pripaZintas.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZifirimas, kai yra poLymiq, kad
anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali bflti reikSmingai pasikeitEs. Naudingo tarnavimo

laikas negali vir5yti teises aktuose numatltq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo
laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau [vertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra
atitinkamai koreguoj amas.
I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apraSe.
Il galaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripaZ[stamas, jei atitinka Siuos kriterijus:
- yra skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti,
paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
- yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vienqveiklos cikl4;
jo [sigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne uZ Vyriausybes nustatytq minimaliq vieSojo
sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialioj o turto vertp.
Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultlros
vertybdms, kitoms vertybdms, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus
vienkartinio naudoj imo).
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobud[ skirstomas I pagrindines grupes, nustatltas
VSAFAS:
- Zeme;
- pastatai;
- infrastruktlros ir kiti statiniai;
- nekilnojamosios kulturos vertybes;
- maSinos ir [renginiai;
- transporto priemones;

- kilnojamosios kulturos vertybes;
- baldai ir biuro [ranga;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas;
- nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.
I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal [staigos poreiki.

I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaik[ materialqj[ turtq yra registruojami ilgalaikio
materialiojo turto sqskaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas:

jis yra, sumq;

- Leme, kultlros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikrEja verte;
- bibliotekq fondai yra rodomi [sigijimo savikaina, atdmus sukauptq nuvertejimo, jei

- likqs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas [sigijimo savikaina, atemus sukauptq
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.
Kultlros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vertd nustatoma, remiantis draudZiam4ja verte
(ei Sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte
nustatoma (teikiant prioritetQ pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto .egistr4 tvarkandio
subjekto atliekamo vertinimo duomenimis arba [sigijimo savikaina, jei ji gati Uuti patikimai
ivertinta, arba simboline vieno euro verte (ei [sigijimo iavikaina yra lyginuiiri *Uu taip pat negali

blti patikimai [vertinta).

Istaiga patikslina Zemds, kultlros vertybiq ir kitq vertybiq tikrqjq vertq kiekvienq
_
finansiniq metq pabaigoje, prieS rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte iaip pat yra
koreguojama per ataskaitin[ laikotarp[, jei [staiga gavo naujos informacijos, i<uria vadovau.lantis
tikrosios vertds pasikeitimas yra reik5mingas.

Nusid€vejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingq (tiesin) metodq taip, kad
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte bltq nuor.kliui paskirstyta'p., uirq turto naudingo
-aktais
tarnavimo laikq. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant teir.r
nustatytus ilgalaiklo
f
materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintui Svielimo ir mokslo ministro
iitymu.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploaiuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo
turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas p..t.iOziurnas, nuraSomas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines
vertes sumai,
pirmos dienos. Nusidevejimo sqnaudos neskaidiuojamos iemei, kulmros vertybdms, kitoms
vertybems ir bibliotekq fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine vertd yra
perZilrimi, kai yra poZymiq, kad anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacind
vertd
gali blti reikSmingai pasikeitE. Naudingo tamavimo laikas ii likvidacine verte yra tikslinami, gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo
laikotarpio, kuri
buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti nudeveta per iit
usi
(patikslint{ ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikq.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus iemg, kulturos vertybes ir kitas vertybes,
apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuulrt.3io poLymiii yra
pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai dei turto
nuvertejimo
apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansinE vertE
ir ta padia
suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos ,qnuudu, (atsiZvelgiant
I
tai, kokiai veiklai vykdyti susijEs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitin[
laikitarp[,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLintaturtt nuvertejimo
,r-u, turto balansine verte
po nuvertejimo atkurimo negali virSyti jo balansines vertes, kuri butq buvusi, jeigu turto
nuvertej imas nebltq buvEs pripaZintas.
Zemds, tultuios vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinani turto balansinE vertp. Ta pati suma
registruojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, maZinant tikrosios vertes
rezeryo sEskaitoje
esandi4 sumE Jei su atskiro turto vienetu susijEs tikrosios vertds rezelo likutis
tampa lygus nuliui,
tikrosios vertds rezetYE virSijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZ[stant
aiaskaitinio
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant ta-i, kokiai veikiai
vykdy.ti susijgs
I
turto vienetas yra naudojamas).
Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo
rekonstravimo ir remonto darbq rezultato. Rekonstravilo ir remonto islaidomis yra
didinama
ilgalaikio materialiojo turto savikaina ir (arba) patikslinamas likEs turto naudingo
tarnavimo laikas,
jeigu islaidos reik5mingai pailgino turto naudingo tarnavimo
laiiq arba reik5mingai pagerino turto
naudingqsias savybes. Jei atlikti darbai.nepagerina naudingqiq ltgatait<io
materiali-ojottito savybiq
ar nepadidina turto funkcijq apimties arba nepailgini Jo naudingo tarnavimo laiko,
jie
nepripaZ[stami esminiu pagerinimu, o Siq darbf verte piipaZistami
ataskaitinio laikotarpio
sqnaudomis.

Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo [sigijimo savikainos, sukaupto
nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo-susijEs
pelnas arba nuostolis
apskaitomas veiklos rezultatq ataskaitoje.

Kai tikrEja verte [vertintas turtas

nura5omas, parduod€unas, neatlygintinai

perduodamas ar kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios
vertes rezervas maZinamas ta suma.

kuri priskiriama tam turtui. Turto nurasymo arba pardavimo atveju suma, ilil;;;;;
tikrosios vertds rezervas, didina sukauptq perviisi arba maaiia sukauptq
deficitE Turto
neatlygintino perdavimo kitam subjektui -atveju perduodama ir tikrosios
vertes rezervo dalis.

susijusi su Siuo turtu.
Issami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurody.ta
Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e.
)

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka Siuos turto

pripaZinimo kriterijus

:

- {staiga turi teisE tuo turtu disponuoti ([skaitant teisq apriboti juo naudotis
kitiems) ir
ji kontroliuoti;
- pagr[stai tiketina, kad Institucija busimaisiais laikotarpiais iS Sio turto gaus
ekonomines naudos arba Sis turtas bus naudoiamas socialiniais, kultuiiniais,
gamtosauginfais,
moksliniais, teis6saugos, paZintiniais tikslais;
- galima patikimai nustatyti turto tikr4jEvertg arba
[sigijimo savikainq.
Pirminio pripaZinimo metu Zemes Dkio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikrqja verte, atemus
[vertintas pardavimo vietos isluidur, arba [sigijimo ar
pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir
[sigijimo ar pasigaminimo savikaina n.!ai Uuti
patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos
Zemes tikio ministro
patvirtintomis normatyvinemis kainomis.
Pirminio pripaZinimo metu ne Zemds [kio veikloje naudojamas biologinis
turtas
apskaitoje registruojamas tikr4ja verte arba_[sigijimo ar pasigaminimo
savikaina. Jei tikroji verte ir
isigijimo ar pasigaminimo savikaina negali butiiatikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas
simboline vieno euro verte.
Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas:
- pirminio pripaZinimo metu tikrqja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas
tikrqja verte (ei turtas naudojamas ne Zemes ukio veikloie) arba tikrqja"verte,
atdmus [vertintas
pardavimo vietos iSlaidas (ei turtas naudojamas Zemes ukio
veikloje);
- pirminio pripaZinimo metu isigijimo ar pasigarninimo savikaina registruotas
biologinis turtas yra rodomas [sigijimo ar pasigaminimo savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius,
jei tokie yra.
Tikrqia verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra
ivertinama kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertes pokytis uprkuito-us
veiklos rezultatq
ataskaitoje, mazinant (iei tikroji verte padidejo) arba aidinant (ei
tikroji verte sumaZejo)
ataskaitinio laikotarpio s4naudas.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq
nuostoliq suma,
maZinant turto balansinE
ir
ta padla suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
-vertE
arba kitos veiklos sqnaudas
(atsizvelgiant I tai, toiiai veiklai vykdl.ti susijqs turto vienetas
yra
naudojamas). Kai velesn[ ataskaitin[ laikotarp[, pasikeitus
uprmtyUe-s, atkuriama anlisdiau
:::li::11,11
ll:rtejimo suma, turto balaniine-verte negali virsy,ti jo buvusios [sigijimo ar
paslgamtnlmo savrkarnos.
Zemes [kio produkcija nera biologinis turtas ir Zemes [kio produkcijos
gavybos
momentu yra registruojama kaip atsargos.
ISsami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos
Biologinio turto
apskaitos tvarkos apra5e.
Atsargos

savikaina.

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos
isigijimo ar pasigaminimo

Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos
[sigijimo
(pasigaminimo) savikaina-arba gryn4ja realizaiimo
verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesnd.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq
balansine verte nevirsytq
blsimos ekonomines naudos ar paslaugq vertds, kuriq tikimasi
gauti, sias atsargas panaudojus (arba
pardavus)' Kai atsargo:
{ra sunaudojamos (parduodamos), j[ balansin. u.it. yra pripai[stama
sEnaudomis tq laikotarpi, kai yra suteikiamosiiesosios
purturgt, @rba pripaz[stamos atitinkamos
pajamos)' Atsargq sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq budq kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena
su atsargu
sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq
savikain4
Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas iSduotas" (FIFO) atsargq
[kainojimo b[dq arba konkrediq
kainq b[dq. Atsargq [kainojimo brdas parenkamas, atsiZvelgiait'i-atsargq
ir veikios, kurioje Sios
atsargos yra sunaudojamos, pobDdi.

Visa atsargq [sigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo

iki grynosios
realizavimo vertes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo pan.
ir
yra
pripaZ[stami
to laikotarpio, kuriuo sumaZejo vertd ar atsirado nuostoliq, nuu.rt.li-o ir -nura5ytq ,urnrt
sqnaudomis.

ISnykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine vertd, ji
apskaitoje
parodoma taip, kad nauja balansine verte bDtq lygi patikslintai gry-naj
ai realizavimo vertei, bet ne
didesne negu atsargq [sigijimo ar pasigaminimo iuuikuinu. geikoldo
atsargq vert6s sumaZejimo

atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos
atitinkamos to
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo verte, sqnaudos.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Ukinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertd i5 karto [traukiama sqnaudas. Naudojamo inventoriaus
I
kiekine ir vertine
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.
Issami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Atsargq apskaitos tvarkos

apra5e.

Finansinis turtas
Finansiniam turtui, kuris gali bfti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
- investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
- investicijos I skolos vertybinius popierius;
- paskolos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;
- terminuotieji indeliai;
- pinigai ir pinigq ekvivalentai;
- kitas finansinis turtas.
ISankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams
uZ paslaugas,
kurios bus suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos
finansavimo sumos
kitiems subjektams, uZ kurias subjektai teises akiq ar sutartyse nustaty.ta
tvarka turetq atsiskaityti,
kiti mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti peiateinandius laikotarpius.
Pinigus. sudaro pinigai kasose ir banko sEskaitose. Pinigq ekvivalentai
yra
trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali b[ti greitai iriengvai
iskeidiimos I ZinomEpinigrl
sumQ' Tokiq investicijq terminas nevir5ija trijq menesi-q,
o vertes poryriq rizikayralabainedidele.
Finansinis turtas apskaitoj_e registruojamas tada, kai
{staiga gauna arba pagal vykdomq sutart[ [gyja
teisq gauti pinigus ar kitq finansini turt4.
Pirm4 kartq pripaLindama finansin[ turtq iSskyrus finansin[ turt6 kuris paskesnio
ivertinimo metu [vertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigilimo metu nebuvo i5leista pinigq,
[staiga [vertina j[ [sigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumoket a arba moketina uZ j[ suma
arba kito
perduoto turto vertd' Tiesioginds sandorirl sudarymo
islaidos ne[traukiamos [ finansinio turto
[sigijimo savikainq ir yra pripaZ[stamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas
sandoris, finansines ir investicines veiklos sqnaudomis.
Finansinis turtas, kuris paskesnio [vertinimo
metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio
isigijimo metu nebuvo iSleista pinigq pirminio
pripaZinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.
[vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas I tris grupes:
- parduoti laikomas finansinis turtas;
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;

-

apmokejimai.

ilgalaikes

ir

trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos

ir

i5ankstiniai

Parduoti laikomu finansiniu turtu [staiga laiko:
isigyas kitq subjektq akcijas (i5skyrus
investicijas asocijuotus arba kontroliuoju.ur rulb;"ktus); aa'iinirtco
inusr, I viesqsias [staigas
(kurios nera kontro.liuojami ar asocijuoti subjektai;; itgitait[ finansin[
turtq kur[ [staiga yra
nusprendusi parduoti.
Finansinis turtas priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio
turto tik
tada, kai [staiga ketina ir sugebes j1 laikytf iki iSpirkimo termino.
Iki iSpirkimo termino laikomo
finansinio turto pavyzdLiai: obligacijos su nustatyta ispirkimo data (kai
{siaiga ketina jas laikyti iki
ispirkimo termino ar atgauti i5 esmes visq jq balansinE vertfl. Nuosavybes
vertybiniai popieriai
nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo
finansinio
rv turto
lurrv'

i

kai:

- Institucija ketina laikyti finansin[ turtqneribotq laik4;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansini turt6
- emitentas turi teisE i5pirkti Institucijos laikomq finansini turtq uZ sum% kuri yra
reik5mingai maZesne uZ jo amortizuotq savikainq.
Kiekvien4 kartq sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iS naujo
[vertinamas
taip:
- parduoti laikomas finansinis turtas tikraja verte (i5skyrus
investicijas I vertybinius
popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ii
kuriq tiLosios vertds negalima nustatyti,
bei dalininkq [na51s i vieiQsias [staigas, kurios nera kontroliuojami
u. urorfuotieji subjektai - sis
parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas
[sigijimo savikaini, atemus nuvertejimo nuostolius);
- iki i5pirkimo termino laikomas fininsinis turtas amortizuota
savikaina;
- paskolos - amortizuota savikaina;
- kitos po vieneriq metq gautinos sumos amortizuota savikaina;
- per vienerius metus gautinos sumos, iSankstiniai apmokeji*ui i,
kitas trumpalaikis
finansinis turtas - isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo
nuostolius.
Paskutinq metinio ataskaitinio laikotarplo dienq
[staiga nustato, ar yrapoZymirl, kad
finansinio turto (ar pana5aus finansinio.turto vienetq grupes)
balansine verte gali blti sumaZejusi, t.
y' finansinio turto balansine verte yra didesne uz tiketlnq
atgauti uZ tE finansini turtE sumq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yia pateikti sios
apskaitos pttitit o, skyriuje
,,Turto nuvertdjimas".

Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami
apskaidiuota
nuvertejimo suma, maiinant turto balansinE vertg ir ta padia
,r,-u iegistruojant ataskaitinio
laikotarpio finansines ir investicines veiklos sEnaudas, isskyrus
gautinfi sumq ir isankstiniq
apmokejimq nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrind-ines
veiklos nuvertejimo ir
nurasytq sumq s4naudoms arba kitoms kitos veiklos
sqnaudoms ("atsiZvelgianii tui, su kuria veikla
yra susijusios gautinq sumq ir iSankstiniq apmokejimq
sumos).
{staiga nuraso i5 apskaitos registrq finansin[ turtq (ar jo dal] tik tada, kai ji netenka
teises to finansinio turto (ar jo dalies) koitroliuoti.
[staiga netenka teises kontroliuoti fina'sinic.
turto tada, kai gauna visq sutartyje numatytq naud4 uaigiisi
teisiq galiojimo iaikas arba perleidZia
Sias teises kitoms Salims.
Issami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta
[staigos Finansinio turto
apskaitos tvarkos aprase ir I5ankstiniq apmokojimq
ir gautinq sumq apskaitos tvarkos aprase.
Investicij os I asocijuotuosius arba kontroliuoj amus
subj ektus

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems
{staiga daro lemiam4
poveik[ (subjektai, kuriuose
[staiga iuri daugiau nei 50 p-.. bul.urimo teisiq arba turi teises valdyti
subjekto veiklQ pagal galiojandius teises uktur,
[status arba sutartir, nuroiyos Finansinio turto
apskaitos tvarkos apra5e).

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems
[staiga daro reikSmingq
poveik[ (subjektai,.kuriuose [staiga turi nuo 20 proc. iki 5b proc.
balsavimo teisir+ arba galioja kitos
reiksming4 poveik[ apibreZiandios sqlygos, nrrodyto, Finansinio
turto apskaitos tvarkos apra5e).
Investicijos I pavaldZias biudZetines [staigas konsoliduoju-or, o atskirose
finansinese
ataskaitose apskaitomos [sigijimo savikaina, kuri yra lyli nuliui.
Investicijos I kontroliuojamas vieSQsias
istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos
vieSojo sektoriaus atskaitomybes [statymE piirt iriurnos prie viesojo
sektoriaus subjektq)
konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaiLse apskaitomts
savikaina.
[sigijimo
Investicijos I kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus sribjektus ir konsoliduotosiose
ir
atskirose finansinese ataskaitose apskaitomor nrorurybes
metodu.
Investicijos I asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese
ataskaitose, tiek
konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyj. ,oio-or, taikant
nuosavybes metodq. IS asocijuotqjq
subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansing vertq.
Dividendq pajamos [staigos atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos
finansines ir investicines. veiklos pajamq sqskaitose. Paskelbus
dividendus, biudZetinl Institucija
pripaZ[sta apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas
dividendq pajamar,;il;;i;;;';,
dividendq sumas ir moketinas I biudZetE dividendq sumas.
Rengianti.konsoliduotqsias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus
subjektq grupe yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel vie5ojo sektoriaus subjektq
grrp., subjektq tarpusavio rkines
operacijos ir jq rezultataiyra eliminuojami.
[staigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, ltnansavimo sumos,
[sipareigojimai ir grynasis turtas paskuting metinio ataskaitinio
laikotarpio dien% ataskaitinio laikotarpio pu.j-u-or ir sqiaudos, pinigq
iplaukos ir ismokos.
[staigos konsoliduotosiose finansindse ataskaitose roJ*i tik lkiniq operacijq su prie
viesojo sektoriaus subjektq grupes nepriklausandiais kitais subjektais
rezultatai (pervirsis arba
deficitas).

ISsami investicijq I asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus
apskaitos tvarka yra
nurodyta [staigos Finansinio turto apskaitos tvarkos aprase.

Turto nuvertejimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal
nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metin[ finansiniq ataskaitq rint<ini,
triufiu nustato, ar yra turto
nuvertejimo poZymiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi
[staigos ilgalaikiam materialiajam
turtui ir nematerialiajam turtui:
- i5oriniai poZymiai:
- reiksmingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq juo
ar
gaminamq produktq paklausa;
- per ataskaitin[ laikotarp[ turto rinkos verte surnazejo
re-iksmingaiiaugi"r,
uoi.I
sumaZejusi del iprastinig turto naudojimo per t4pat[
".g"
laikotarpi;
- per ataskaitini laikotarp[ [staigos veiklos tichnologineje, teisineje
aplinkoje arba
vyriausybes politikoje [vyko reiksmingrl po[{iu, susijusiq
su p"taigts turimo turto naudojimo
apimtimi ir pobudZiu,.kurie daro neigiamqpoveik[
{staigos ,.iklo, i.ruTtutu.r;'
- vidiniai poZymiai:
- yra [rodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
- [staiga turi turto, kuris dar nera visiSkii nudevetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudojamas veikloj e;
- per ataskaitin[ laikotarp[ [vyko (arba jie yra.tiketini
netolimoje ateityje) reiksmingq
ilgalaikiq pokydirt susijusiq su turto naudojimo apimtimi
ir pobtdZiu, tokiq kaip turto galimybiq
neiSnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti
ar restruktlrizuoti ,Liua kuriq vykdant
naudojamas Sis turtas; qllnuojama peileisti turtq
anksdiuu, ,.gu iki tol tiketasi, ir panasls pokydiai,
darantys neigiamqpoveik[
veiklos
rezuliatams;'
{staigos

- turtui eksploatuoti ir priZilreti reikia daugiau i5laidq, nei buvo numatyta iS pradZiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi [staigos finansiniam turtui:
- yta Linoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe,
kad skolininkas bankrutuos;
- nesilaikoma sutarties selygr+, pavyzdLiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi
kiti [sipareigojimai (pvz., prekiq ar paslauge, uZ kurias buvo iS anksto sumok€ta, suteikimas;
pallkanq ar paskolos grqZinimas);
- del ekonominiq ar teisiniq prieZasdirl, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidq, kuriq prieSingu atveju nebutq suteikusi;
- skolininkas gindija savo skolinius [sipareigojimus
[staigai ir yra tikimybe, kad gindas
bus i5sprEstas ne [staigos naudai;
- finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
maZinant turto balansinE vertq ir ta padia suma regiitruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos s4naudas.
Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertdjus, yra maLinama
turto vieneto balansind vertd, tadiau i5saugoma informacijaapie turto
[sigijimo savikainq t. y. turto

vieneto [sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia piti kaip iki riuvertejimo nus"tatymo,
o
nuvertejimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra
registruojamas
ne didesne verte nei turto balansine verte.

Kai velesni ataskaitin[ laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau
ptipaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nrr.rt.limo
atkurimo negali virsyti jo
balansines vertes, kuri b[tq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutq buuE, pripaZintas.
Issami lurto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta
lstaigos tlgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apraSe, Nematerialiojo turto apskaitos-tvaikos-apra5e, Finansinio
turto
apskaitos tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos
tvarkos apraSe.
Finansiniai [siparei goj imai
Ilgalaikiams finansiniams [sipareigoj imams priskiriami :
- ilgalaikiai skoliniai [sipareigojimai;
- ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai,,);
- kiti ilgalaikiai [sipareigojimai.
Trumpalaikiams fi nansiniams [sipareigoj imams priskiriami :
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Lr.Sios
apskaito s politiko s skyriq,,Atidej iniai,.)
;
- ilgalaikiq skoliniq [sipareigojimrl einamqjq metq dalis;
- trumpalaikiai skoliniai [sipareigojimai;
- moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
- moketinos sumos I biudZetus ir fondus;
- moketinos socialines i5mokos;
- moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
- tiekejams moketinos sumos;
- su darbo santykiais susijE [sipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;
- kiti trumpalaikiai [sipareigojimai.
Finansiniai. isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada,
kai [staiga prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus

ar atsistaityti kitri finansiniu turtu.

pagal

{sipareigojimai
planuojamus sandorius nepripaZ[stami finansiniais
[sipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio
isipareigojimo apibreZimo (t' y. kol [staiga neturi isipareigoJi-o p.iduoti pinigus ar kitq
finansin[

kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemondmis su
kita salimi galimai sau nepalankiomis
sqlygomis).
turtQ

Pirminio pripazinimo metu finansiniai
isipareigojimai, isskyrus finansinius
[sipareigojimus' kurie paskesnio [vertinimo metu
fvertinami aLlrtizuota

ir

savikaina
kuriq
atsiradimo metu nebuvo gauta pintgy, yra vertinami
savikaina. Su sandoriq sudarymu
[sigijimo
susijusios islaidos pripaZ[stamot prgiinaines
arba kltos veiitos sqnaudomis tuo laikotarpiu,
kai jos
susidaro' Finansiniai isipareigojimai, kurie pu.tmrio
meiu--[vertinami amortizuota
[vertinimo
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta
pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami
amortizuota savikaina.
rodomi:

Po pirminio pripazinimo finansiniai
[sipareigojimai finansinese ataskaitose yra

- finansiniai isipareigojimai, susijg su rinkos kainomis,
- tikrqja verte;
ilgalaikiai finansiniai [sipareigojimai, jq einamqjq
#",q aair, trumpalaikiai
skoliniai [sipareigojimai, nesusijq su rinkos tuiro*Ir,
amortiruota savikaina.
- kiti trumpalaikiai finansiniai
[sipareigojimai - [sigijimo ,*it ulnu.
Finansiniq [sipareigoj imq, susijusiq su rinkos tairJmir,
lstaiganeturi.
[staiga nuraso i5 apskaitos registry fi1ans1u
ar jo aati tit<-taaa, kai [sipareigojimas
lsipareigojimq
e-J-[vykdomas, yra panaikinamas ar rurtolu gatioti.
Issami. finansiniq isipareigoiimq apskaitos
tvarka yra nurodyta {staigos Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq [siparei goj imrl apskaiio s tvarko
s apiaSe.

- kiti

r

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos [staigos i5 valstybes
ir_ savivaldybiq biudZetg kitq istekliq
fondq' Europos Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio pururno,
fondq, uZsienio uutrryuiq ir organizacijq,
kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kiLs
skirti
tikslams pasiekti ir funkcijo-t uitinl ir vykdomo-;;.;rr-omslstaigo. nuor,u,rose nustatytiems
igyvendinti. Finansavimo sumos
apima ir {staigos gautus arba gautinus pinigus,
ir kita
pavedimams vykdyti, kitas lesas
[staigos
i5laidoms dengti ir kaip pu.urnq gautq turrq.
Gautos ir gautinos finansavimo. sumos pripaZ[stamos
ir registruojamos apskaitoje kaip
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos
atitinka siuos triteriius:
- finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos
finansavimo sumq davejo jarn
nustatytos sqlygos finansavimo sumoms gauti;
- yra finanslvimo sumq davejo-sprendimq ar kitq
rastiskq [rodymrt kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti
ar kiias turtas bus perduotas;
- finansavimo sumq dydis gari b[ti patikimai
ivertintas.
valstybes biudZeto asignavimai pripaz[stami
gautiro.ir finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustatyta tvarka pateikus paraiSkQ gauti
finanivimo sumas, jei yra tenkinami punkte auksdiau
nurodyti kriterijai.

-

il;;

ffi

Jei patiriamos sqnaudos, kurios bus finansuoiamos
is numatytq finansavimo saltiniq,
net kai finansavimo sumos dai nera gautos
ir pu*isr.u
,epateikta,
bet yra tenkinami auksdiau
pateikti finansavimo sumr{ pripaZiniiro
kriterijai,
finansavimo
pajamos ir sukauptos
finansavimo pajamos, kurioi parodomos
nnansin6s uutre. ataskaitoje prie sukJuptq gautinq
sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra
skirsto-o, i,
- finansavimo sumas nepiniginiam tir.tui
irilyti;
- finansavimo sumas kitos iSlaidoms. eJ
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui
[sig1.ti gali buti registruojamos nemokamai ar
uZ simbolinq kain4
ga.vus ilgalaikl mateiialqiI u, n.-ut.?ia6i tuna biorogin[
turt* ar atsargas arba
gavus pinigus jiems
[sigyti.

ffis
p.ipffi*os

'

Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra
skirtos ataskaitinio

laikotarpio islaidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti'
Taip pat finansavimo sumomis kitoms islaidoms
yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriu*o,
n.piriginiam turtui

Finansavimo sumos arba

jq

dalis priiaZistamos

[sigyti.

irinruui*o

laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo
sumomis susijusios sqnaudos.

pajamomis tais

Kitiems viesojo sektoriaus subjektams perduotos
finansavimo sumos yta
nepriskiriamos sEnaudoms tokiu atveju yiu
maZinamos gautos finansavimo sumos ir
registruojamos perduotos
finansavimo sumos.

Kitiems- ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos
finansavimo sumos
registruojamos kaip [staigos finansavimo
sqnaudos, i;,
pripaZ[stant finansavimo, kuris buvo
skirtas Siam tikslui, pajamis.
[staiga' perduodama finansavimo sumas ne viesojo sektoriaus
subjektams, registruoja

perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

- kai perduoda savo turt4 lsigyte i5 finansavimo

subjektams' kai del to registruojama kito ri.so]o
metod4;

r.t oriu*

sumq, ne viesojo sektoriaus
subjekto inu.riiciiu taikant nuosavybes

- kai finansavimo sumos perduodamos per
tarpinink4 t. y. kai [staiga perduoda savo
sumtt ne vie5ojo sekioriaus subjektams, kurie
fi-nansuoja

::ilff.,fi:T,lrj':-finansavimo

vieso.lo

Kitiems viesojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams
perduotos finansavimo sumos,
uZ kuriq panaudojimq finansavimo sumq gavejas
teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti
[staigai, registruojamos kaip iSankstiniai up-Iteii.ui
;; ateinandiq laikotarpiq sEnaudos. .
{staiga' gautas finansavimo sumas ar turtq i5 kito viesojo
sektoriaus ,uu.i.t to per tarpirrink4
apskaitoje registruoja turtq ir gautas finansavimo
.r.u,
pigar pirmin[ finansavimo sumq saltini
kur[ nurodo tarpininkas a.ba firiunsavimo
sumq davejas.
{staigos finansiniq ataskaitq ,intciny;e finansavimo sumos parodomos
pagal
finansavimo Saltin[ ir tiksling purlirti.
sumq apskaitos tvarka yra nurodyta
[staigos Finansavimo sumq
apskaitos,"*ltSfi.fiiansavimo
Pajamos

{staigos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos,
gautos, vykdant [kines
operacijas' apimandias pagrindiniq nuostatuose
nustaiyq valstybes funkcijq atlikimq ir jai pavestq
programq vykdymq.
nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos
pajamos, gautos, vykdant
nepagrindinpajamq apskaitai
taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaz[stamor tuo'f*iu
laikotarpiu, kai yra padaromos su
Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.
Kitos pajamos pripaZ[stamos, kai tiketina,
kad bus gauta su sandoriu susijusi
ekonomine nauda, kai.galima'patikimai
[vertintip"j;;:r-q ir kai galima patikimai [vertinti su
pajamq uZdirbimu susijusias sEnaudas.

fJililt

Finansavimo pajamos veiklos rezultatq
ataskaitoje parodomos pagal finansavimo
kuriai priskiriamo, p":"-"i tipq (pagrindine
veikla, finansine ir
investicine veikla arba kita veikla).
Pajamomis laikomas tik
gaunamos ekonomines naudos padidejimas.
pajamomis nepripaZ[stamos trediqlq [staigos
[staigos
asmenq vardu surinktos sumos, n., iur
nera Institucijos
gaunama ekonomine nauda' rai
lstaiga yru uirur.i"i^""2 tam tikrq sumq administravimq ir
surinkim4 tadiau teises.aktq nustatytu
trurlu.privalo pZrr.sti surinktas sr-r, biudZetq
ir neturi
i
teises 5ir1 sumq ar jq dalies atgauti
tq pat[ ar velLsniais utastaltiniui, ruitotu.piuir,
tokios sumos ar jq
dalis nera Institucijos pajamoi l. uprl'uitole
registruojurrro.-luip gautinos ir moketinos
sumos.
Saltinius

ir pagal veiklos,

Pajamos registruojamos apskaitoje

yra uLdirbamos,

ir rodomos finansinese ataskaitose tE ataskaitin[ laikotarp[, kur[
vieSosios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar kt.,

t' y' kur[ suteikiamos

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos
tikrqja verte.
Issami pajamq apskaitos.tvarka yra nurodyta
{staigos Pajamrl apskaitos tvarkos aprase
ir Finansines ir investicines veikros pajamq ir sqnaudq uprtuitor-tvarkos

t;;s..

Sqnaudos

[staigos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos sEnaudos, patirtos, vykdant
lkines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatyr+
valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq

vykdym4.
[staigos kitos veiklos sqnaudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant
nepagrinding veiklq.
Sanaydg; apskaitoje pripaZ[stamos, vadovaujantis
kaupimo
palyginamumo
.
principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, t<ai ,idi.bur*, ,u
susijusios pajamos, neatsiZvelgiant
;o-i,
I
pinigq iSleidimo laikq.
Sqnaudomis pripaZ[stam,a tik
f1 ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq islaidq dalis,
kuri tenka per ataskaitin[ laikotarp[ uZdirbtoms
pajaloms ar prisiimtiems [sipareigojimams.
ISlaidos' skirtos pajamoms uzdirbti btsimaisiais^ iaikotarpiais,
apskaitoje registruojamos ir
pateikiamos finansinese ataskaitose kaip turtas
pripazistamos s4naudomis blsimaisiais
laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarpi padarytq islaidq
ne[manoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdiibimu ir jos neduo,
.kono-ines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios islaidos pripaZistamos s4naudomis
tqpat[ laikotarp[, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai [staigos s4naudas kompensuoja tre8ioli
salis, pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensacijos suma.
Sqnaudos [vertinamos tikrqja verte. Kai atsiskaitymai
atliekami grynaisiais pinigais
arba jq ekvivalentais, sqnaudq dydis
sumoketa
[vertinamas
arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (neiskaitant jq atgautino pridetines vertds mokesdio).
Tais atJejais, kai numatytas
atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei m. ir pallkanos
ndra isskirtos is bendros moketinos sumos,
sqnaudq dydi s [vertinamas, di skontuoj ant atsi
skaitymo sume.
veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veikios sqnaudos parodomos,
atsiZvelgiant I
jq pobud[ (t. y' darbo uZmokesdio ir socialiniJdraudimo,
nusidevejimo ir pan. sqnaudos).
Issami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta
.
{staigos Sqnaudq apskaitos tvarkos
aprase ir Finansines ir investicines veiklos pajamrl
ir s4naudq apskaitos tvarkos aprase.

ir

ir

i

i

Finansine nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes pries
form4 principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso
n. nuo sutarties foimos, o nuo jos turinio ir
ekonominds prasmes.
Nuomos sandoriai grupuojami veiklos nuomos
ar finansinds nuomos (lizingo)
sandorius, atsiZvelgiant tai, kiekiurio nuosavybes
I
teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui:
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei is esmes
visa su turto nuosavybe susiiusi
nauda ir didZioji dalis rizikos perduodama
nuomininkui;
Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant
turtq nuomininkui, didZioji dalis
su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos n.-perjuodama nuomininkui, o lieka
nuomotojui.
Finansines.nuomos atveju apskaitoje registruojamas
ilgaraitis
[sigytas
materialusis
turtas arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos
sutartyje nurodytos palukanos reiksmingai skiriasi
nuo rinkos pahkanq nonnos arba nera nurodytos,
turto [sigijimo savikaina apskaidiuojama,

i

diskontuojant visq sutartyje nurodytq
imokq sume iki dabartines vertes, taikant apskaidiuotrl
pallkanq normQ sutarties sudarymo' momentu. Turto
[sigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finansinio [sipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansinei
nuomos budu [sigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto
atveju
amortizuojamoji verte)
paskirstoma per vis4jo naudingo tarnavimo laikE.
Turto, [sigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius,
apskaitai yra taikomi tie
patys principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio
mateiialiojo turto arta nematerialiojo turto
apskaitai.
Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos
finansines nuomos [mokos yra
padalijamos, isskiriant turto vertds dengimo
ir
kitas [mokas (kompensuotinas
ialukanas
.sumzu
nuomos sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius
ir pan., jei jie y.u nrrnutyt finansinds nuomos
sutartyje)' Pal[kanos priskiriamos finansines ir investi"ines
,"iklo, ,qrrurao-, ir
registruojamos kaupimo principu,
y. registruojamos tq ataskaitin[ laikotarpi,apskaitoje
ui, kur[
apskaidiuoj amos moketinos pallkanos.
Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutart[
yra registruol&rnos
apskaitoje kaip s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per
nuomos laikotarp[ ir priskiriamos
pagrindines veiklos sqnaudoms

t.

Sandoriai uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu
registruojami apskaitoje pagal
sandorio dienq galiojus[ Lietuvos banko-skelbiarnq
rzri.rrio valiutos
r.rras ir nuostoliai iS
sandoriq

frrrf

uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta isreiksto turto
ir [sipareigojimq likudiq
perkainojimo dienE yra registruojami finansines ir
investicines veiklos pajamq ar sqnaudq
s4skaitose' veiklos rezultatq atasiaitoje atlikta
tokrq ;a;amq ir sqnaudq tarpusavio
[skaita ir
parodytas tik perskaidiavimo del variutos
kursq pokyeirlrezultatas.
valiutos kurso ir valiutos keitim-o tirso skirtumas, susidarEs,
keidiant (perkant ar
parduodant) valiutq laikomas banko paslauga
ir registruojamas kaip pagiindinds veiklos kitos
s4naudos.

valiutiniq straipsniq likudiai_ perkainojami pagal ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvoi Respubliilor pirdi;i;
vieneto ir uZsienio valiutos santyk[.
Issami sandoriq uzsienio valiuta uprt uiLr tvarka yru
,urodyta Institucijos Finansines
ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos
tvarkos aprase.
Atidejiniai

Atidejiniai pripaZ[stami ir apskaitoje registruojami, kai
atitinka visus
:

pripaZinimo kriterijus

- {staiga turi [sipareigojimQ (teisinp

buvusio ivykio;
nereikes;

- tikimybe, kad [sipareigojimq

Siuos

prievolg arba neatsaukiamqi[ pasiZadejimd del

reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybE,
kad

informacija
finansiniq

Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dienq atidejiniai perZilrimi jq
ir
verte
koreguojama, atsiZvelgiant I naujus
[vykiul ir aplinkytes. Jei paaiskeja, kad [sipareigojimq turtu
dengti nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atiaeliniai panaikinami
arba sumaZinami, maZinant
finansines blkles ataskaitos straipsniq
,,Ilgalaikiai atiae.jiniai" arba ,,Ilgalaikiq atid€jiniq einamqjq
metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai,, sumas.
Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertds. Taikoma
diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq
y91:l ir [sipareigojimui uu'airgo, rizikos rinkos [vertinimq.
Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai labiausiai
tiketina [sipareigoj imui padengti reikalingq isiaioq suma;
ilgalaikiai atidejiniai - amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai
tiketina
[sipareigoj imui padengti reikalingq iSlaidq suma).
Issami
.atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodlta [staigos Atidejiniq, neapibreZtqjq
[sipareigojimq, neapibteLtojo turto, poataskaitinifu [vykiq ir apskaiios klaidq taisymo
apskaitos
tvarkos apra5e.
NeapibreZtieji [sipareigoj imai ir neapibreztasis turtas
s4skaitose.

NeapibreZtieji [sipareigojimai

ir

neapibreZtasis turtas registruojami nebalansindse

NeapibreZtieji [sipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi
nei finansines b[kles
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Info'rmacija
apie juos yra pateikiama ai5kinamajame
raste' Kai tikimybe yra labai maLa, kad ieikes panaudoti
turtq [sipareigojimui padengti arba kad
neapibreZtasis turtas duos Institucijai ekonomines
naudos, informacija ai5kinamajame raste nera
pateikiama.

Informacija apie neapibreLtaiyturtQ ir
[sipareigojimus turi blti perZitrima ne rediau
negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio puit"ting
di;n% sieklant uztikrinti, kad pasikeitimai b[tq
tinkamai atskleisti ai5kinamaj ame ra5ie.

ISsami
q [sipareigojimq
ir neapibr dztojo turto apskaitos tvarka yra
flanrbreztqf
-isipareigojimq,
nurodyta {staigos Atidejini%
neapibreZtqiia
neapibreztojo turto, poataskaitinirl
ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo aiskaitoJtvu*o, upi*.
poataskaitiniai

[vykiai

Poataskaitinis [vykis - [vykis per laikotarp[ nuo paskutines
ataskaitinio laikotarpio
iki finansiniq ataskaitq rinkiniosudarymo dienos.
Poataskaitiniai [vykiai, kurie suteikia papildomos
informacijos apie {staigos finansing
padet[ paskutinp ataskaitinio laikotarpio
dienE (t y iuri itur.or [staigos finansinei padediai
ar veiklos
rezultatams balanso
yra koreguolantie.li poatast aiiiniai p"yt iai. AtsiZvelgiant jq
.datfl,
I [takos
parengtoms finansinems ataskaitoms reiksmE,
ttreguojantieji poataskaitiniai [vykiai yra rodomi
finansines b[kles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq
ut"urtuitor..
Poataskaitiniai [vykiai, kurie..nesuteikia papildomos
informacijos apie [staigos
finansinE padet[ paskutinE ataskaitinio_ laikotarpio
or.lrq 1,. y. sie [vykiai parodo sqlygas,
atsiradusias po paskutines ataskaitinio laikotarpio
dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai
ivvkiai' Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai[r"s;;;;iskinamajam""rujt.,
kai jie reiksmingi.
ISsami poataskaitiniq [vykiq apskaitos tvarka. y;;
;;;;;;
{staigos Atidejiniq,
neapibreZtqiq [sipareigojimq, neapibreztojo
turto, poataskaitiniq [vykiq ir apskaitos klaidq taisymo
apskaitos tvarkos apra5e.
dienos

Apskaitos politikos keitimas

[staiga pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana
ilgq laikq tam, kad bltq
galima palyginti skirtingq ataikaitiniq
taitotarpiq i,nu.rrir", ataskaiias. iotio palyginimo
reikia,
kad b[tq galima nustatyti
[staigos finansines uur.rer, *iklos rezultatq ir pinigq srautq
keitimosi

tendencijas.

VSAFAS

l

ir taiko apskaitos politikq
remdamasi nuostatomis, pateiktomis
---'
,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq put.if.i_uil
ukiniq operacijq ir [kiniq iuyr.i,t pripuzini*o,
apskaitos ar del jq atsirandandio turro,
{staiga pasirenka

,:iflffit,1if,:",*:T;ffi:;J,TlJ.,.*,r
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{staigos apskaitos politika gali blti keidiama:
- del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
- jei to reikalauja kiti teises aktai.

Apskaitos politikos keitimas finansindse

ataskaitose parodomas, taikant
retrospektyvin[ brid4 t' y' nauja apskaitos
poritil.a iuikoma
naudojama' todel pakeista apstcaitos politika'vru
Jaip, lyg ji visada b[tq buvusi
pii,uitoma Dkinems
operacijoms ir [kiniams
ivykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis' kur[ daro apskaitos politikos keitimas
einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytq atrkstesniq ataskaitiniqj"*"".pi.I
informacij"i, ,"girtrrojamas apskaitoje tq
ataskaitini laikotarp[, kuri apskaitos politiiu
put.iii*a,
ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinese ataikaitose. ataskaitini"
l;ik;irrpio
veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi
su anksieiniais laikotarplui.l .oao-a straipsnyje
politikos keitimo ir esminiq
"Apskaitos
Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
iruia,r
laikotarpio informacija finansinese ataskaitose
put.i[iu-u'tokia, to[iu
i y. n..u koreguojama.
Apskaitos politika gali buti keidiama tik
nuo
ataskaitinio
laikotarpio pradZios, nes
informacija uZ visq-ataituitiri tlitotarpi
turi buti purJo.u, taikant ,i.*aa apskaitos politik4
pana.aus pob,dZio Dkinems operacijomr

iuiffil*a".
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Apskaitiniq iverdiq keitimas

Apskaitinis

[vertis

remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant
dabartinE turto ir
[sipareigojimq vertE ir tikelinq naudq ar
isipareiio:i*ur,-nrstatomas
apytikslis
dydis, naudojamas
turto ir [sipareigojimq vertei nustatyti.
Apskaitiniai [verdiai naudojami, kai turto
ar [sipareigojimq vertes negali bfti tiksliai
apskaidiuotos, o tik [vertintos.

I

Apskaitiniai

[verdiai yra perLiinmi tuo atveju., jei pasikeidia aplinkybes,
kuriomis
buvo remtasi' atliekant
ivertinim4 *uu utrirurrda papildomos informacijos ar kitq
[vykiq.
Apskaitinio [verdio keitimas ,.rrri;g,
su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos
klaidos taisymas' todel
.apskaitoje registruojamas tq atast<itin[ laikotarpi, kur[
-tuhalterineje
keitimas buvo atliktas, o finansinese
ataskuito.. p*"a"?"r, taitant perspektyvini
b[d4.
Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis,
atsiradEs^der ip.t'ritirio
turi buti parodytas toje padioje ,.iklo, ..rultatq
[verdio pokydio,
uLruit* eiluteje, kurioje buvo parodyta
pries tai
verte. rnro.-u.uu, ,ugrri *'rprr"iiin--il
iu..ero pakeitimu,

ffi;*:"ft?ifffi:;'"'ff[t

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida _ klaida, kuri atsiranda
del neteisingo skaidiavimo, netinkamo
apskaitos metodo taikymo, neteisingo
[kines operacijos ar nkinio
ilykio registravimo ar del
apsirikimo.

Esmine apskaitos klaida. einamuoju ataskaitiniu
laikotarpiu isaiskejusi klaida, del
kurios praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq
taidotarprq finansines ataskaitos negali blti laikomos
i5 esmes patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
israiska yra didesne nei g,21procento
turto vertds.

-

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali b[ti pastebetos
klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq f,tnansinese ataskaitose.
Ir-esminer, i. ne.s*ines klaidos taisomos einamo;o
ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.
Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma
taip:
- jei apskaitos klaida nera esmine, jos
taisymas registruojamas toje padioje sqskaitoje,
kurioje buvo uZregislnlota klaidinga iirlogiJ,;a,
i*oaoiras toie fuoiol. veiklos rezultatq
ataskaito s ei lutej e, k".l ol. buvo patelkta
klaidinga i,ro-.,iu.ij u;
- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas
tam skirtoje s*skaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos
eiluieje ,,Apskaitos-politiios
bei esminiq klaidq
taisymo [taka"' Lyginamoji ankstesnio ataskaitirio
ruitoturpio finansine informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiskinamajame raste:
esminiq apskaitos klaidq pobrdis ir ataskaitinis
tait oiarfis, kuii esmine klaiJa buvo padaryta;
kokiems finansines bukle; ataskaitos straipsniams
ermines apskaitos klaidos taisymas turejo
itakos;
registruota apskaitoje

ii
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Issami apskaitos klaidq taisymo tvarka

srynEji ataskaitinio ruLl-.rrpio

nurodyta Institucijos Atidejiniq,
ir apskaitos klaidq taisymo

.yra
neapibreZtqjq isipareigojim% neapibreitojo
t-rrto, poataskaitiniq [vykiq
apskaitos tvarkos apraSe.
Informacijos pagal segmentus atskleidimas

[staigos finansinese ataskaitose

pateikiama informacija apie siuos pirminius
segmentus pagal atliekamas valstybes
funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes
ir
savivaldybiq biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.
Turtas' finansavimo sumos,
pirminiams segmentams.pagal valstybes ^lsipareilojimai, .pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai
pugur tui r.okioms programoms
vykdyti skiriami ir naudojami iStekliai.
Jei turto, [sipareigojimq, finansavimo sumq,
pajamq ir sqnaudq priskyrimo segmentui
sios sumts via priskiriamos didZiausiE
rnstitu.lo, ,,.irro, i"ri ,pi.,i"reir-

d.,i;Uui;;iriiriili
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[staigos veiklos specifika nesqlygoja poreikio pasirinkti
antrinius segmentus, pagal
kuriuos bltq pateikiama informacij a
fi nansinese ataskaitose.
Straipsniq tarpusavio [skaitos ir palyginamieji
skaidiai

Turtas ir [sipareigojimai,
gajamos ir sqnaudos bei pinigq iplaukos ir ismokos
.
finansindse ataskaitose nurodimi atskirai.
Sudarani finansiniq uturt uit.l rinkini, turto
ir
[sipareigojimq, taip P.]t pajamq ir sqnaudq. tarpusavio
,;g"iil;^isrky.r.
[skaita
atvejus,
kai
konkretus VSAFAS reikalauja bitent
'
tokios irtultir.
VSAFAS numatytais atvejlis pu;utt q ir
sqnaudq. straipsniq tarpusavio
'."rrriuta
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiani
iskaita gali blti
tit
(t.
y.
is
pajamq
atdmus
atitinkamas
s4naudas): peln4 arba nuostoli. Pavy)dLiui,
rezultadr -;;;"s
arba
nuostolis
yra
r
---]
rodomas, perleidus
ar pardavus ilgalaik[ turtq keidiant
uZsienio valiutq.
Palyginamqiq skaidiq klasifikavimas yra
koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq
metq
klasifikavimq.

III

SKYRIUS
PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.
Per ataskaitin[ laikotarp[
[staiga nematerialaus turto (programines [rangos)
[sigijo uZ
5500,00 Eur., [sigytaprogramin.s
i.ungos licencija _6g,1g Eur.
Per ataskaitin[ laikotarpi nebuvo nurasyta nematerialaus
turto (programines [rangos).
2016 m' gruodZio 3l d' visi5kai amortizuoto,
tadiau ui, d* naudojamo veikloje nematerialiojo
turto
isigijimo ir pasigaminimo savikaina sudaro:
Programines [rangos ir licencijq 4100g,52 Eur
Kito nematerialiojo turto vertd 593609,4g Eur
I5 viso: 634618,00 Eur

Turto grupe

{sigijimo

{sigijimo

vertd
laikotarpio

verte

Priskaidiuota
amortizacijos

Sukaupta

Likutine

amortizacija verte

pradliai

laikotarpio
pabaisai.

Programines [rangos ir
jos licencijq

35509,52

41076,70

7585,49

36491,62

4595,09

Kitas nematerialus

)93609,49

593609,49

0

593609,49

0

629119,00

634696,19

/5E5,49

630091 J 0

4595^08

turtas
I5 viso:

Kito nemat..
proj ekto nematerialus turtas).

Per ataskaitin[ laikotarpi po reorganizavimo
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo
ministerija pagal valstybes panauais^sutart[-2016
m. Spalio 3 d. Nr. s-60g, perdave [staigai,
istatuose numatltai veiklai vykdyti laikinai n.uttyginiinai'valdyti
ir naudoti valstybei nuosavybes
teise priklausanti ir Siuo metu panaudos davejo
p"utiteli*o.teisg valdom4 nematerialqj[ ilgalaik[
turt4' Gautas nematerialus ilgalaikis turtas
$rogramines licencijaO,
uZbalansineje
s4skaitoje, kurio [sigijimo vertE 146r,r4 pu.',
tit-utine verte _ 0,00 Eur. "prluitomas
Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto
balansines vertds pasikeitim4 per

ataskaitin[ laikotarpi:

Turto grupe

Zeme

Gyvenamieji
pastatai
Negyvenamieji
pastatai
Infrastrukturos
statiniai
Kiti statiniai
Medicinos iranea
Kitos ma5inos ir

{sigijimo

{sigijimo

Laikotarpio
nusidevejimas

Sukauptas

Likutine

nusidevejimas

verte

632293,95
3071508,41

0

0

34944,44

212929,33

632283,95
3071508,41

+934'36,99

493436,99

39929,67

82322,70

4lllt4,29

103253,91

to3256,gl

2219,30

30430,79

72926,12

2536179,51
34511,95

140572,840
2643,19
266,52

281399,720
I 8821,91
109947,53

2254779.79
15690,04

vertd
laikotarpio
pradLiai
632293,95
3261093,37

'2536178.51

J4) I I,95
1

1091 1,63

vertd

laikotarpio
pabaisai.

l l08l

1.63

I 864,1 0

irenginiai
Transporto
priemones
Baldai
Kompiuterine

719559,75

718559,75

60959,34

556959,05

l61699,70

86197,12
117529,57

87012,74
117529,57

6344,29
6914,25

57530,94
99655,55

29491,90
17974,02

14471,16
4375,39

552,72

11991,66

2599,50

0

0

265549,29

14471,16
5032.01
277350,91

5032,01

27026,10

174990,90

102360,01

7834394,03

7847668.89

322272,65

1635767,97

6779102.84

[ranga

K ta biuro iranga
Bibliotekq fondas
Kitas ilgalaikis
turtas
I5 viso:

Per ataskaitini laikotarp[ uZpajamuota i5 nebaigtos statybos
23343,37 Eur.

I Gyvenamqjq

pastatq

-

ir

Itigyg^b:ldrL kurio [sigijimo verte 825,62 Eur
kito ilgalaikio materialaus turto
verte
12459,24 Eur.
isigijimo
Per ataskaitin[ laikotarp[ po reorganizavimo Lietuvos
Respublikos svietimo ir mokslo
ministerija pagal valstybes panaudos-.sukrrt{ 2u6 m.
Spario 3 d. Nir. s-60g, perdave [staigai,
[statuose numatltai veiklai vykdyti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti
valstybei nuosavybes
teise priklausant[ ir Siuo metu panaudos davejo puii[eiirno
teisE valdom4materialqiI ilgalaik[ turt4.
Gautas materialus ilgalaikis turtas, apskaitomas uZbalansineje
sqskaitoje, kurio
fsigijimo verte 6384 67,87 Eur , liku-tine verte - 64227,94 Eur.
Gautas nekilnojamas turtas
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
-Ijetuvos
pagal valstybes turto panaudos sutart[ -i5
2016 m. g.roazlo 16 d. Nr. s-7g4, kuris apskaitomas
uZbalansineje s4skaitoje ,
[sigijimo verte sudaro tsgzt+t,3g Eur, likutine verte 352153,67Eur.

-

Pastaba Nr. P05. Ilgalaikis finansinis turras

Per ataskaitini laikotarpi po reorganizavimo padidejo ilgalaikis
finansinis turtas 2258,91Eur, tai p*Iri?-rglas zalos utiygiri-usluvusiai
darbuotojai pagal Klaipedos tarprajonines
MDEK sprendimq Nr.051722.
Pastaba Nr. P08. Atsargos

Informacii aa

vertds

lueqztagos mokslo rr mokvmo tikslams
t1v
vr\rrrwJ rusuzld.H,us u' fasungs preKes
A.uras. Oesalal

Maistop.odrkKitnc urwu-r46uD
moJ,Yi
-\rlve
rl zarlavus moKvmo
tikslams
LrKuus rnventonus meclzlagos ir ra5tines
prekes

r ataskaitini laikotarpl pagal atsargq grupes:
Likutis
Sunaudota
[sigyta
Likutis
laik.pr.
0

40841,26
61945,22

7093,23
1281,05

21629,74
5035,24
10494,06

2070,16
527,75
3267,03

0

20350,35

18506,79

1843,560

2374,29

143340.65

134633,19

11091,74

_

-IS VISO:

letpeq.-

37467,42
61945,22
20652,91
50799,14
7217,03

3373,940

ataskaitini laikotarp[ po reorganizavimo Lietuvos
Respublikos svietimo ir mokslo
ministerija pagal valstybes punurd'or- sutartf z016
m. Spalio 3 d. Ni. s-oos, perdave [staigai,
istatuose numatytai veiklai vykdyti laikinai neatlygintinai'valdyti
ir naudoti
Per

teise priklausant[
-turt4.

ir

Siuo metu panaudos davejo

pltil.eii-o

valstybei nuosavybes
teisE valdomq trumpalaik[ materialqji

isigijimo,.nro1X?i

;w!:':is

materialus turtas, apskaitomas uZbalansineje
sqskaitoje, kurio

Pastaba Nr. p09. I5ankstiniai apmokejimai

laikotarpio 2016 m. gruodzio 3ld. isankstiniai
apmokejimai sudaro
274g2,6grr,.1tutuuttinio
i5ankstiniai apmokejimai tiekejams _ 10394,0
7 Ev;
atskaitingiems asmenims _ g0Ol Eur;
spauda 47g,60Eur;
uZ ilgaraikio turto einamqii remonto paslaugas
16530

-

Eur.

Ateinandiq laikotarpiq sEnaudos _ 6361,72
Eur:
draudimo 4320,928w;
kasos aparatq aptamavimas _ 44,g0 Eur.
Pastaba Nr.

pl0. Gautinos

sumos

Gautinos trumpalaikes finansines sumos

ataskaitinio laikotarpio pabaigai,po
reorganizacijos padidejo tfzg,s6 Eur,
tai ilgalaikio finasinio turto einamqjq metq dalis(Zalos
mokejimas buvusiai darbuotojai).
Gautinos sumos uZ suteiktas
Gautinos srmos uZ turto

83144,54
965,31

u4t09
sukauptos gautinos sumos is valstybes
biudZeto - 106535,g9 Eur:
darbo uZmokesdiui ir Sodros
_:90SS,OA
pur;
imoktms
prekems _ 449,49 Eur;
komunalinems paslaugoms _ 12779,95
Eur;
paslaugoms _149,0g Eur;
sukauptas atostogq rezervas.ir.Sodros
imokq priskaitymas - 540gg ,2g Eur.
Per ataskaitin[ laikotarp[ padidejo.sul(arp,*
gautinos ,r*or, l,ryt us reorganizacijos
padidejo darbuotoi q skaidius nru^roiu-iems
is uurrtyuJr"uiudZeto
Sukauptos gautinos

sumos 64164,60Eur. - Europos s4jungos
lesos pagal projekt4
pagal proj ektE ERASMUS 20
I 6_ 1 _LTO I _KA2O2_023 17 8.

Kitos gautinos sumos sudaro 6074,538ur:
gautinas GpM _ 3032,048ur;
sutarties.[vykdymo garantij a 2027,g4
Eur. AB,,Swedbank,.;
pagal vykdomus ra5tus _902,52
Eur;
kiti moketini mokesdi ai _ ll2 Eur.
Gautinos sumos uL padaryl.q zarq per
2 0 r 6 metus - 5 02 6. g0

Eur.

Pastaba Nr.

pll. pinigai ir pinigq ekvivalentai.
2016m- gruodZio 3l d.
imones banko sqskaitoje buvo 509g75,3g isiq:
nuosavq leSq 450044,24 Ew;
pagal proj ekt4 ERASMUS-20
r 5- 1 LTO l -KA- l 02-0 13 og
4 - 247 64,r B Erx;
biudZeto le.q sqskaita (Svietimo ir
mokslo administravimas) 0,00 Eur;
pagal proj ektq ERA s MU s 20 1
6 - | -LT O r -KA202- 023 1
7 8. _ i s o 66,9 6Eu,.

Grynqirl pinigq likutis [mones kasoje
Pastaba

Nr' Pl2' Finansavimo

sumos (gautq

9r

5,22 Eur.

ir gautinq likutis 2016.12.31) 6043436,g3
Eur

IS valstybes biudZeto

ITi

108877.67

Kitoms i5laidoms

[&ms

19147
5007384,01

4946719,70

iSlaidorns

Kitoms iSlaidorns
Pastaba

MDEK

Nr.pl3 Finansiniai [sipareigojimai
Po reorganizacijos padidejo ilgalaikiai
finansiniai [sipareigoji mai - 225g.g1 Eur.
atrvsi;im; uuu,,iuiiu,cuotojuipugui rc-oipeaos
tarprajonines

,r,.,l,Ht1[j:;;?l:1."'

Ilgalaikiq finansiniq [sipareigojimq einamqiq
metq daris

Pastaba Nr.

pl7. Trumpalaikes moketinos

_ rr29,56Eur

sumos

Moketinos is
sqiungos finansavimo sumos pagal projektqERASMg5
I -LTo I _KA202_023 t7 8 _ !.Y9gos p;r.
2oi6eq ai,eo
Pastaba Nr.

pl7. Tiekejams moketinos
sumos 25696.34 Eur:

Moketinas sumos uZ

Vt"tetm"rrffi
Moketinos sumos uZ
Moketinos rrrnor uZ
I5 viso:
Pastaba Nr.

pl7.

18219.34

Su darbo santykiais susijg
[sipareigojimai

Moketinas darbo uZmokestis

MoketinaisodrosliFsD i

Moketinos-sodroi

Pastaba Nr.

pl7.

Sukauptos moketinos sumos

iq Sodros

lll9l

Pastaba Nr. Pl7. Kitos moketinos sumos
Moketinas PVM
Kitos moketiil;sumos
Garantinis mot<estis
I5 viso:

1213,77

Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas

Tik osios virteslezervas
I5 viso:

127142

Pastaba Nr.P2l. Kitos
ines veiklos
pagrlnqtnes
vetklos paiamos
^I,r\cr!ruurus
Kitos reiklos p
IS viso:

lrit^o
1225249,54
112352,95
1337602,49

Pastaba Nr. P22. pagrindines veiklos
s4naudos
TlotL^
vqr
qzrrr\JAgJUlu Sa_.nauoos
vv rr;*^lT.ions reerrl/t
nqdol^,' .^
octuq.LrLrLrs
--p"v
Snnioli-.i^,{-^,,.r
vvvrsrrrrrv
ura,L_rullllu

Ilu0 LJu

(

i2frntrni^ rfh-.I^
.^-^,,1^^
vr ruv J(ur4uLlu5
IS viso:
Pastaba Nr.P22

Komunalini,{p@

999209,21
60,99
30531 1,35
1069,90
1294651,24

Elektros en"rgiios
Vandentiekioli kanalizacii

-Kitq komunali
-

Pastaba Nr.p22. Kitos pagrindines
veiklos s4naudos

Ilgalaikio turto nusidweiGas

Kvalifikacijos kelimo
remonto ir eksploatavimo

4790,79

Socialiniu i
Kitos pagrindines veiklos
I5 viso:

23131,37

Pastaba Nr. P23. Finansines ir investicines
veikros pajamos ir s4naudos
Per ataskaitin[ laikotarpl finansines
,4nuudo, ,udaro delspinigiai -274,63 Ew_

Finansiniq ir investiciniq sqnaudq nera
feapilreztq [sipareigojimq ir apiireZto turto n6ra
Apskaitiniai [verdiai keidiami n.bruo
Direktore'
Vyr.buhaltere

4

Qil/.

w

DaliaManisauskiene

,onaGrigiene

