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nn5ras

2ot7 -12-31

2018-03-05 Nr. F13- 22

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Vie5oji istaiga,,Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras".
[staiga yra pelno nesiekianti ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
kurio tikslas tenkinti vie5uosius interesus.
[staiga [steigta 2004 m. gruodZio 1 d.
[staigos teisine forma - vie5oji [staiga, priklausomybe - valstybine, grupe - profesinio
mokymo [staiga. Steigejas - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija. Centro savininkc
teises ir pareigas [gyvendinanti institucija ( vienintelis dalininkas) - Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministerija. Centras yra registruotas paramos gaveju.
[staigos veiklos laikotarpis neribojamas.
[staiga turi [kini, finansin[, organizacin[ ir teisin[ savarankiSkum4 istatymq nustatyta
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvq. [staiga turi antspaud4 su savo pavadinimu ir
sqskaitas bankuose, savo simbolik4 atitinkandiq jos pagrindines veiklos sriti, [staigos finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
Kontroliuojarnq ir asocijuotq subjektq centras neturi.
[staigos buveine - Taikos pr. 67, Klaipeda LT-94112.
[staigos juridinio asmens kodas - 140199874.
PVM moketojo kodas -LT401998716.
[staiga turi padalinius :
TEstinio profesinio mokymo skyriq, isteigtq 7993 m' buveines adresas - Klaipeda,
Alyvq g. 10A. Mokymas vykdomas pagal tqstinio profesinio mokymo programas;
Pirminio profesinio mokymo skyri6 [steigtq 2012 m., buveiniq adresai - Klaipeda,
Lelijrl g. 5 ir Klaipeda, Alyvq g. 10A, Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bei pirminio ir tEstinio profesinio mokymo programas;
MokomEj[ pastat6 [steigtq 1972 m., buveines adresas - Klaipeda, Taikos pr. 67
Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tEstinio profesinio mokymo programas;
Transporto, sandeliavimo ir ry5iq sektorinis praktinio mokymo centr4 [steigt4
2014 m., buveines adresers - Klaipedos rajonas, KlaipediSkill g. l. Mokymas vykdomas pagal
pirminio ir tqstinio profesinio mokymo programas.
{staigos bendrabudiai:
buveinds adresas - Klaipeda, Baltijos pr. 18;
buveinds adresas - Klaipeda, Lelijq g. 5.
{staigoje mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo programas.
Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo budai:
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$upiniomokymosiforma,kasdienismokymoprocesoorganizavimobudas;
ploceso organizavimo bfidas'
pavienio mokymosi forma, savarankiSkas mokymo
bei teisin[ savarankiskumfu [statymq nustatytQ
[staiga turi flkini, finansini, organizacin[
veiklos raikotarpis neribojamas,
veikimo, iniciatyvos bei sprendi*q pri.,iimo laiwq. [staigos
yiu pu'u*os gaveja' [staiga yra pelno
finansiniai metai sutampa su kalendoriniai, metais' [siaiga
ur*ro, turintis antspaud4 su valstybes
nesiekiantis ribotos civilines atsakomybJ, ,i.surir.iriiainis
tarU" ir savo pavadinimu, sqskaitas bankuose, savo atributik4'
*o*^i-o .,oilrtq Lrrr,'
nedraudZiama [kinq komercine veikla' kuri
q
[staiga turi teisq uZsiimti it f.i [statymq
yra neatsiejamai susijusi su istaigos veiklos tikslais'
2016 m'.balandZio 20 d' nutarimu
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vv111u3Vbes
statybininkq mokykl{' Klaipedos
Nr. 380 ,,Del sutikimo reorganizuoti ;t;ht ptaigE Klaipedos prijungfan!. prie reorganizavime
j;.gt"i'Uua"
statybininkq .nofyttu reoiganizu"j;;
ir reabilitacijos centro'
dalyvaujaneio, ,i.Sorios istaiios Klaipedos iroiesinio.mokymo

Nuo2016m.rugsejora.""a",aujantisLietuvosRespublikosSvietimoirmokslo
Klaipedos. statybininkq mokyklos
ministro 2016 m. birZelio zO d. iruLv*, Nr. V-5.55. ,,Del
jungimo b[du prijungiant viesqi4 istaigq Klaipedos
reorganizavimo,, [staiga reorganirrrquilu
statybininkq

*"r.ytiqirie

vieSlosios

ir reabilitacijos centro'
iiaigos Ka-ipedos profeiinio mokymo
ir mokslo
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo

Nuo 2016 m. gruodZi" 20 A.
viesosios fstaigos Klaipedos profesinio
ministro 2016 m.rapkridio 10 d. isakymu Nr. V - tooq ,,Der
ii t<taipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo ir reabilitaiijos centro puruaini-rno iakeitimo
*ot.v,nocentro[statqpatvirtinimo,,pakeistasistaigospavadinimas.
rSia*Uygtoj*,ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 163'
[staigoje 2017 m.pruOzio.1. JirUo
Zemesniojo-lygio finT:',]i'l ataskaitq ir biudZeto
[staiga sudaro ir teikia u,rtiru,
gruodZio 31 dienos
sr1{Tl'tas pagal ZI.7
ataskaitq rinkinius. Finansiniq ataskaiiq rinkinys
^'
vienetais isreit<sti Lietuvos Respublikos piniginiais
duomenis. Ataskaitoje pateikiami a"o#nvr
eurais.

Nuo2015m'sausiold.apskaitatvarkomaeurais.S4skaitqlikudiqperskaidiavimo

neatsaukiamqvaliutos perskaidiavimo
rezultatas (-0,60 Eur). Likudiai perskaidiuoti taikant
kursq (-3,4528).

SqlygrLkuriosgaletQpaveiktitolimesnEcentroveikl4neiZvelgiame'

III

SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Bendrieii aPskaitos PrinciPai
prasideda sausio.l d' ir baigiasi gruodzio 31 d'
[staigos finansiniai metai
vadovaujamasi siais principais ir
Tvarkant apskait* i, ,uou*rnt finansinq atskaitomybg]
jq reiksmemitfinansiniu ataskaitu rinkini
,rrbi.tto gstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu.ir i

turi bUti itrauktas tik

ir
,roruru, arbi patikejimo t"tse. :u11:-u'' naudojamas
grynasis
a*uriraJyues turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai,

[staigos

disponuojamas valstybes
turtas, puiu-o, ir sqnaudos bei pinigq srautai);
rengiamos, remiantis prielaida' kad
- veiklos tqstinumo ([staigos finansines ataskaitos
arrimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes
Institucija raikysis veiklos tEstinumJ;?i;r,p; ir
Veiklos tqstinumo
teises akl.uoss bei sutartyse nustatytus ,uro isipareigojimus'
funkcijas
po
ne trumpesnlo kaip 12 menesiq laikotarpio
prognozuojaTQ
vis4
atsiZvelgdalni
I
"infoimaci.i6
[vertinim4
attieta asmeny.s, atsakingi uZ [staigos
finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtTnimo
tqstinumo
ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos
finansiniq ataskaitq parengimq. Jeigu finansines
nesilaike
Sis faktas, prieZastis, del kurios [staiga
principo, aiskinamajame raste turi-bflti atskleistas
kuriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq
veiklos tqstinumo principo, ir apskJto, fri.r.ipui,
rinkinys);

ir
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veikla, tvarkant apskaitq suskirstoma i finansinius metus
pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq
arba kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems
pugui paskutines ataskaitinio laikotarpio
rinkinys. [staigos rrnansiniq ataskaitq riri.rnyr sudaromas
apskaita ir atskleidimas
dienos duomenis. Veliau ivykusiq [kiniq'operacijq ir Ukiniq ivykiq
politikos skyriuje ,,Poataskaitiniai ivykiai"'
finansinese ataskaitose yru uprusyi sios uprt uitor
metai
12 menesiri, tadiau iam tikromis aplinkybemis finansiniai
{staigos finansiniai metai trunka
ir aiskinamajame raste
gali b[ti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq at ejq susidarymo prieZastys
poritikos skyriuje ,,Ataskaitinis laikotarpis");
atskleidZiama informacija yra nurodyti sios apskaitos
gana ilga laik4
- pastovumo ([staiga pasirinkti apskaitos politikq taiko nuolat arba
pakeisti apskaitos politikq siekiant
nebent reiksmingi i"vr.iui'* u[tint ybes nuremtq butinybE
grynaii turta pajamas ir
teisingiau parodyti [staigos turt* finansavimo ,rr*ur, iiipariigojimus,
vSAFAS pereinam*sias nuostatas arba
sqnaudas, ir (arba) tl uuirr reikalaujama pagal galiojandiq

- periodiskumo ([staigos

pagal pasikeitusias. Siq standartq nuostatas);

grynasis
- prrrrginio rnato ivisas [staigos turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai'
finansiniq ataskaitq
s4nauclos finansinese altaskaitose rodomi pinigine i5rai5ka

turtas, pajamos ir
valiuta);
registruojami tada,
- kaupimo ([staigos [kines operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje
princip4 pajamos
kaupimo
Pagal
kai jie [vyksta, ir pateikiami to laikotarpio nnutttinese ataskaitose'
tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant I
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o sqnaudos pinigq gavim4 ar i5mokejim{;
siejamos su
- palyginimo ({staigos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini taikotarpi
pu;u-r.rur. [staigos finansinese ataskaitose pateikiama
sqnaudomis, patirtJmis, uZdirbant
metus finansiniq metq informacija'
ataskaitiniq i. pru..lrrl[ maZiausiai ui.n.rir+ pries ataskaitinius
jri vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su
Finansines ataskaitos rengia-o, taip, kad
pateiktais
kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq viesojo sektoriauslubjeftq finansinese.ataskaitose
pokydius. Jei keidiami finansiniq
duomenimis ir teisingai' [vertinti irtuigor finansines bukies
straipsnius ar jrl klasifikavimq
ataskaitq straipsniq [vertinimo metodai,"lstaiga pateikia.pakeistus
ataskaitiniq metq sumomis' taip' kaip
praejusiq finansiniq metq sumas, tu.iu. .roririu palyginti'su
keitimas);
n,,oaytu sios apskaito, politiko' skyriuje ,,Apskaitos politikos
kuriais vadovaujantis turto,
metodus,
apskaitos
uiokius
- atsar.gum. ([staiga purir.nt
gty*:o turto b9i pajamq ir sqnaydq verte negali-buti
finansavimo rr-rt,"irip*.igoj"i-,t
dnansiniq ataskaitq rinkin[' atsakingi
nepagristai padidinta aitru ,"pugristai Jumazinta. Rengiani
nesitikima
subjet tyuiut [vertinimus , pavyzdLiui, skolas, kuriq
fstaigos asmenys patikrina visus
rengejai
[sitikina' kad
finansiniq ataskaitq
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pa.r. Be to, atsakingi
y. turtas, finansavimo sumos' isipareigojimai'
finansinds utarkaitos yra patikimos ir neutralios, t.
padidinta arba sumaZinta verte);
grynasis turtas, pajamos ir sQnaudos nera parodyti nepagr[stai
turi b[ti. objektyvi
- neutralumo ([staigos finansines" atastaitose pateikta informacija
priimamiems
ir nesali5ka. Jos fut.Li*u, ,rir.ri auryti [takos apskaitoi informacijos vartotojq
rezultato);
sprendimams ir neiuri biiti siekiama i5 anksto numatl'to
ir fikiniai ivykiai apskaitoje
- turinio vir5enybes pri.i ior-e ([staigos [kines operacijos
pugut teisinE f9r1a Ukines operaoijos ir
registruojami pagal jq turin[ ir ekonomi;;p;;e,"o ne.tik
ataskaitose pagal jq turini ir
lkiniai ivykiai apskaitoje registruojami'ir puteit iami finaniinese
nuo jq teisines formos)'
ekonominq p.ur-'q-.r;i i, taaa,"t ui tols jr{ pateikimas.skiriasi
Siais principais:
Sudarant biudZeio vykdymo^ataskaitq rinkini, vadovaujamasi
pinigai, o pajamos
i5mokami
- p;,grl ([staigos isluido, pripaZistamos tada, kada
pripaZ[stamos tada, kada gaunami pinigai);
- subjekto;
- PeriodiSkumo;
- Pastovurno;
- piniginio mato.
. : r i^a,--.^^ -:-i-:-i
piniginiais
visoJ flkines operacijos ir [vykiai apskaitoje registruojami Lietuvos

#

it

vienetais,apvalinantikisimtqiqdaliq(dviejqskaitmenqpokablelio).

4

registruojami [staigos s4skaitq plano s4skaitose,
reikalavimus (nurodytus principus'
taikant [staigos apskaitos potitik4 p*.ngta pagal vsAFAS
ataskaitq elementams
ir taisykles) atskiroms [kinems Jp"iu"ijo-s ir ivykiams, finansiniq

Visos [kines operacijos

ir ivykiai

metodus
arba straipsniams ir apskaitos procedflroms'
atskirus finansiniq
Toliau iateikiama [staigos taikoma apskaitos politika, ]Pimanti
flkinius ivykius ir jq apskaitos proceduras'
ataskaitq elementus arba straipsnius, flkines operacijas,
Nematerialusis turtas

t' y' mlterialios
Nematerialusis turtas yra pripazi.stamas, jei atitinka apibreZim4
turtas,
nepiniginis
atskiriamas
vienetq
formos neturintis, nuo kitq [staigoi nematerialiojo turto
(arba)
netiesiogines
ir
kuriuo lstaiga disponuoja ir kur! naudodama numato gauti tiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
gaus ekonomines
- pagr[stai tiketina, kad Instituci.la busimuisiais laikotarpiais i5 turto
naudos;

a

.

!1

gali ma patikimai nustat5rti turto isigij imo ar pasigaminimo.savikain6

(trUitunt teiiE apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
[staiga turi teisE tuo turtu disponuotl
jo ekonomines naudos b[simaisiais
kontroliuoti. [staiga kontroliuoja turt% jei turi teisE gauti i5
juridinitl teisiq i t4 turtq atsiradimo
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turti gali priklauiyti n.o
arba nuo jq pasikeitimo.
ilgalaikio
ISankstiniai aPmokejimai tL nematerialqil turtq yra registruojami
nematerialiojo turto s4skaitose.
pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina'
nematerialiojo turto [sigijimo
I.laidos, patirtos po .,..ut..ialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina
patobulintas nem.aterialusis turtas teiks
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai .rrrrffii, kad
j,. ma atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
didesnq &onominq .ruuizu t.
po pirminio pripazinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
- tur,-as, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,
jei jis yra' sum4;
atdmus sukaupt4 amortiz,acijos ir nuvertejimo,
savikaina,
- turtas, kurio naudingo tamavimo iaikas neribotas, yra rodomas [sigijimo
atdmus turto nuvertejimo, jei jis yra, sumq'
kad
lmortizaciji ,1uieiuojutni taikant tiesiogiai proporcingq metodq taip'laik4'
per jo nay$1neo tamavimo
nematerialiojo turto ,uuikuinu bUtrt sis;emingai paskirstyta
nematerialiojo turto amortizacijos
Amortizacija skaidiuojarna, atsiZvelgiant i teisei aktais nustatytus
Amortizacija pradedama skaidiuoti
normatyvus, patvirtini",, Sri.ii-o ii mokslo ministro isakymu.
ir nebeskaidiuojama nuo kito
nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pir-ot dienos
sutampa su jo likvidacine verte' kai
menesio, kai naudoju*o ,r.*uterialiojo turto likutine verte
to turto vieneto
turtas perleidZiamaJ, nurasomas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas
naudingo tarnavimo laiko
nuvertejimas, lygus jo tikutines vertds ,.rrnui, pirmos dienos. Neriboto
nematerialiojo turto amortizacija neskaidiuojama'
: y ,------^ ^+-.^;-.^ 1,..
atvejus, kat
Likvidacirre nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, i5skyrus
laiko pabaigoje arba kai rinkojc
tredioji salis [sipareigoja nupirkti si turt4 jo naudingo tarnavimo
aktyviai prekiaujama tokiu turtu'
poZymius'
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo
politikos skyriuje "Turto
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos
apskaidiuotq nuostoliq
registruojami
nuvertejimas,.. Nuostoliai del turto nuvertllimo apskaitoje
. suma, maZinant turto balansinE vertE bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
vykdyti susijqs turto
pagrindines arba kitos veiklos s4r,audas (atsiZvelgiani i tai, kokiai veiklai
pasikeitus aplinkybems, atkuriama'
vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini- laikotarpi,
po nuvertejimo atk[rimo negali'
anksdiau pripaZinta turto nuvertejimo *.u, turto talansine verte
nebftq buvEs pripaZintas'
vir5yti jo talansines vertes, kuri bUtq buvusi, jeigu turto nuvertejimas
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k{ yra poZymirS kad
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZiflrima:,
reiksmingai pasikeitqs. Naudingo tamavimo
anksdiau nustatytas naudingo tamavimo larkas gali bflti
numatomas turto naudingo tarnavimo
laikas negali viriyti teises aktuor. n r*utytq timinq. Jeigu
laiko, amortizacijos laikotarpis yra
laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau [vertinio naudingo tarnavimo
atitinkamai kore guoj amas.
Nematerialiojo turto
I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos
apskaitos tvarkos aPraSe

TA-2.
Ilgalaikis materialusis turtas

jei atitinka Siuos. kriterijus:
Ilgataikis materialusis turtas yra pripaZ[s1**, -funkcijoms
atlikti: prekems gaminti,
yra skirtas tam tikroms- savaranki5koms
paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
vienqveiklos ciklq;
- yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu
jo [sigijimo ar pasigaminimo savikaina fra ne maZesnd uZ Vyriausybes nustaQrtqminimaliqviesojo
r.ttoilur.s subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert3,paskutinis kriterijus netJikomas nekilnojamajam turtui, .kilnojamosioms lufuros
Saunamiesiems ginklams (isskyrus
vertybems, kitoms vertybems, transporto priemonems
vienkartinio naudoj imo).
grupes, nustatytas
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas i pagrindines
VSAFAS:
- LemA;

-

ii

- Pastatai;

- infrastrukttiros ir kiti statiniai;
- nekilnojamosios kult[ros vertybes;
- ma5inos ir irenginiai;
- transPorto Priemones;
- kilnoj amosios kulttiros vertybes;
baldai ir biuro iranga;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas;
- nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai'
skirstomas pagal [staigos poreik['
I smulkesnes grupes ilgalaikis *ut.riulrriis hrtas
yra registruojami ilgalaikio
I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaik[ materialqi[ hrtQ
materialiojo turto sqskaitose.
po piillrio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas:

jis yra, sum4;

verte;
iemd,kultEros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr4ia
jei
- bibliotekq fondai yra rodomi [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nuvertejimo,

-

atemus sukaupt4
- likEs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas [sigijimo savikaina,
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4'
rtis draud iianasaverte
Kultiiros vertybiq ir kitrl vertybiq tikroji verte nustatoma, remlar
vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte
fiei Sios vertybes yra apdraustos). Kitu'atveju kultiiros
remiantis t9 Jurto registr4 tvarkandio
nustatoma (teikiant'prioritet4 pirmiau einandiam metodui):
savikaina, jei ji gali bfti patikimai
subjekto atliekamo vertinimt- duomenimis arba [sigijirno
pat negaii
verte (ei [sigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip
[vertinta, arba simboline vieno euro
bflti patikimai ivertinta)'
ir kitq vertybiq tikrqiq vertE kiekvienq
[staiga patikslina Zem6s, kulturos vertybiq
ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra
finansiniq metq pabaigoje, pries ,.rrgiu*u metines ftrnansines
naujos informacijos, kuria vadovaujantis
koreguojama per atasfaitini taikota6l jei [staiga gavo
tikroiios vertds pasikeitimas yra reik5mingas'
(tiesinf metodqtaip,.kad
Nusidev6ji*u, ,kuidirroj*ir, taikant tiesiogiai proporcing4
piskirstyta per visq turto naudingo
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji ,.rt, butq ,uorikliui
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nustatytus ilgalaikio
tarnavimo laikE Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiryrt I teises aktais
ministro [sakymu'
materialiojo turto nuside,u'ejimo no*uty',orrs, patvirtintus Svietimo ir mokslo
turtas pradetas eksploatuoti'
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kitt mdnesio po to, kai
materialiojo turto
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio
arba kai
likutine verte sutampa su io [kvidacine verte, kai turtas perleidZiamas,.-nuraSomas
jo likutines vertes sumai,
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus
pir.o, dilnos. Nuside"vejimo sEnaudos neskaidiuojamos Lemei, kulturos vertybems, kitoms
vertybems ir bibliotekq fondams.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

ir

likvidacine verte yra

verte
perZilrimi, kai yra poZymir5 kad anksdiau nustatytas naudingo tamavimo laikas ar likvidacine
gavus
likvidacine verte yra tikslinami,
iali buti reiksmingai pasikeltE. Naudingo tarnavimo laikas ir vertd, pradedant nuo laikotarpio, kuri
papildomos infbrmacijos. Ilgalaikio maierialiojo turto likutind
nudeveta per likusf
buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti
laikq'
ipatikslint{ ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo
kitas vertybes,
Nuostoliai del turto nuvertejimo,lsrky*r Lemg, kult[ros vertybes ir
nuvertejimo poZymiai yra
apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto
turto nuvertejimo
pateikti sios apskaitos po[tikos skyriuje ,,T,nto nuvertejimas". Nuostoliai del
balansinE vertE ir ta padia
apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto
veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant I
suma registruojant ataskaiiinio laikotarpio pagrindines arba kitos
velesn[ ataskaitin[ laikotarpi,
tai, kokiai veiklai vykdyti susijEs turto vienetis yra naudojamas). Kai
verte
pu.ik.it* aplinkybems, atkuriama anksdiau pttpahintaturto nuvertejimo suma, turto balansine
jeigu turto
po nuvertejimo atkUrimo negali virsyti jo balansines vertes, kuri bltq buvusi,
nuvertejimas neb[tqbuvqs pripaZintas. , . L._1_, ^^:^^ _.^aA^ -,,*^,y6iimn nrrncrnli;.
nuostoliat
Zemer, tuituior vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertds sumaZejimo
pati
suma
Ta
vertE'
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansinq
vertds tezervo s4skaitoje
registruojama tiesiogiai grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios
rezervo likutis tampa lygus nuliui,
esandi4 sume. Jei su-atskiio-turto vienetu susi.lqsiikrosios vertds
ataskaitinio
tikrosios vertds rczervqvir5ijanti nuvertejimo ,rr*u yra registruojaml,.pripaZ[stant
susijqs
vykdyti
veiklai
kokiai
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s[naudas (atsiZvelgiant i tai,

a

turto vienetas Yra naudojamas).

a

nuo
Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso.
i5laidomis yra didinama
rekonstravimo ir remonto darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto
tarnavimo laikas,
naudingo
ilgalaikio materialiojo turto savikaina ir (arba) patikslinamas likEs turto
pagerino turto
jelgu i5laidos reikimingai pailgino turto .,uudi.rgo tarnavimo laik4 arba reik5mingai
ilgalaikio materialiojo turto savybiq
naudingqsias savybes. l*i uttitii darbai n.pug.riru naudingqiq
laiko, ji'
ar nepadidina turto funkcijq apimties iba nepailgini jo naudingo tarnavimo laikotarpio
ataskaitinio
nepripaZ[stami esminiu pagl.inimu, o siq darbq verte pripaZ[stama
jo isigljimg savikainos, sukaupto
s4naudomis. Kai turtas p"arduodamas utuu nurasomas,
susijqs pelnas arba nuostolis
nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo
apskaitomas veiklos rezultatq

ataskaitoje.

Kai tikrqla verte

v
, - r^---^^ .^^^+r,.-i-+iivertintas turtas nuraSomas, parduodamas, neatlygintinar
suma,
.

subjektui, tikrosios vertes rezervas maZinamas ta
sumaZinamas
kuri priskiriama tam iurtui. Turto nurasymo arba pardavimo atveju Suma, kuria
deficit4'
sukaupt4
maLina
T".tto
tikrosios vertds rezervas, didina sukauptq perviiSi arba
dalis'
rezervo
vertds
tikrosios
ir
perduodama
neatlygintino perdavimo i.itu* subjektui'atveju

perduodamas ar kitaip perleidZiamui

kitu-

susijusi su Siuo turtu.
r
i . r,-_rtr-_^2;^^
Ilgalaikro
Institucijos rr-^r^:r..
I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta
materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e TA - 1'

Biologinis turtas

jeigu atitinka Siuos turto
Biologinis turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje,
pripaZinimo kriterijus :
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- lstaiga turi teisE tuo turtu disponuoti (iskaitant teisE apriboti juo naudotis kitiems) ir
ji kontroliuoti;
- pagrlstai tiketina, kad Institucija bUsimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus
ekonomine, nurdor- arba Sis turtas bus naudojamas socialiniais, kultUriniais, gamtosauginiais,
moksliniais, teisesaugos, paZintiniais tikslais;
- galima patikimai nustatyti turto tikqj4vertE arba isigijimo savikainQ.
Pirminio pripaZinimo metu Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikr4ja verte, atdmus [vertintas pardavimo vietos iSlaidas, arba [sigijimo ar
pasigaminino rurikuina. Jei tikroji verte ir [sigijimo ar pasigaminimo savikaina negali blti
pati[imai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zemes flkio ministro
patvirtintomis normatlvinemis kainomis.
Pirminio pripaZinimo metu ne Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikr4ja verte arba [sigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir
registruojamas
iiigUimo ar pasigaminimo savikaina negali bflti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje
simboline vieno euro verte.
Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansindse ataskaitose yra rodomas:
- pirminio pripaZinimo metu tikr4ja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas
tikrqja verte (ei turtas naudojamas ne Zemes rlkio veikloje) arba tikr4ja verte, atdmus [vertintas
pardavimo vietos iSlaidas (ei turtas naudojamas Zemds [kio veikloje);
pirminio pripaZinimo metu [sigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas
biologinis turtas yra rodomas isigijimo 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 apskaitomas veiklos rezultatq
ataskaitoje, maZinant (jei tikroji verte padidejo) arba didinant (iei tikroji verte sumaZejo)
ataskaitinio laikotarpio sqnaudas.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
maZinant turto balansinE vertE ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos sqnau,las (atsiZvelgiant I tai, kokiai veiklai vykdl'ti susijqs turto vienetas yra
naudojamas). Kai vilesn[ ataskaitin[ laikotarp[, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau
pripaZlnta turto mrvertejiimo suma, turto balansine verte negali vir5yti jo buvusios [sigijimo ar
pasigaminimo savikainos.

|emes [kic, produkcija nera biologinis turtas

ir

Zemes

[kio

produkcijos gavybos

momentu yra registruojarna kaip atsargos'
I5sami biol,rginio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto
apskaitos tvarkos apra5e 'lA-3.
Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos [sigijimo ar pasigaminimo
savikaina.

Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo

(pasigaminimo) savikaina arba grynqja realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne'
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vert0s tam, kad jq balansine verte nevir5ytq
blsimos ekonominEs naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus (arba
pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte yta pripaLi.stama
s4naudomis tq laikotarp[, kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba pripaZistamos atitinkamos
pajamosy. Atsargq srrraudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
upituito-,I atsargq budq kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudojimu
- (pardavimu) susijusi operacija.
Apskaidiuodamaatsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain6
Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas iSduotas" (FIFO) atsargq ikainojimo bud4 arba konkrediq
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ir veiklos, kurioje Sios
kainq bUd4. Atsargq [kainojimo bldas parenkamas, atsiZvelgiant I atsargq
atsargos yra sunaudojamos, pobfidi.
^[sigijimo
ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios
Visa utrurgq
pan. yra pripaZ[stami
realizavimo vertds suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir
to laikotarpio, kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq nuvertejimo ir nura5ytq sumq
sqnaudomis.

ji apskaitoje
I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine vertd,
vertei, bet ne
parodoma taip, kad nauja bilansine verte butq tygi patikslintai grynaiai realizavimo
vertds sumaZejimo
didesne negu atsargq irlgili*o ar pasigaminimoiurikuitu. Bet kokio atsargq
atitinkamos to
atkuriama det gryiosios iealizavimo vertds padidejimo suma yra maZinamos
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo vert0, s4naudos'
prie atsargr+. piirtiriumas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
kiekine ir vertine
inventoriaus vert€ is [artl itraukiama I s4naudas. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.
I5sami atsargq apskaitoi tvarka yra nurodyta lstaigos Atsargq apskaitos tvarkos

apra5e

TA- 5'

Finansinis turtas
Finansiniam turtui, kuris gali blti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
- investicijos I nuosavybes vertybinius popierius;
- investicijos I skolos vertybinius popierius;
- paskolos, isankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;
- terminuotieji indeliai;
- pinigai ir Pinigq ekvivalentai;
- kitas finarrsinis turtas.
paslaugas,
I5ankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ
sumos
finansavimo
gautos
kurios bus suteiktos per uLinardim laikotarpius, i5 anksto perduotos
turetq atsiskaityti,
kitiems subjektams, uZ kurias subjektai teisei aktq ar sutartyse nustatyta tvarka
ateinandius laikotarpius.
kiti mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per
pinigus sudaro pinigai tasose ir banko sqskaitose. Pinigq ekvivalentai. yra
i5keidiamos I Zinomq pinigq
trumpalaikes, likvidzios investicijo{ kurios gali buti greitai ir lengvai
pokydiq tizikayra labai nedidele'
sum4. Tokiq investicijq terminas nevir5ija trij-q menestt5 o vertes
arba pagal vykdomq sutarti igyja
gauna
Finansinis turtas uprt uito.l. registruojamar taaa, kai [staiga
teisq gauti pinigus ar kitilfinansin[tun4.
I 1 ,.:- - ^^.,-^^-.
pirm4 kart.4 pripaZinaama f,rnansini turt4 i5skyrus finansini turt6 kuris paskesnro
ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq,
[vertinimo metu [vertinu-u, amortizuota savikaina
sumoketa arba moketina uZ j[ suma arba kito
istaiga [vertina .;i isigijimo savikaina, kuri4 sudaro
finansinio turto
perduoto turto vertel Tiesiogines sandorirl sudarymo iSlaidos neitraukiamos I
kurio metu buvo sudarl'tas
isigijimo savikain4 ir yra p-ripaZ[stamos ataskaitinio laikotarpio, kuris paskesnio
ivertinimo
sandoris, finansines ir investilines veiklos s4naudomis. Finansinis turtas,
pirminio
pinigrS
i5leista
nebuvo
metu
metu vertinamas amortizuota savikaina ir Lurio [sigijimo
pripaZinimo metu vertinamas amortizuota savikaina'
tris grupes:
[vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas i
- parduoti laikomas finansinis turtas;
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;
ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir i5ankstiniai
-

ilgaiaikes

apmokejimai.

parduoti laikomu finansiniu turtu [staiga laiko: [sig1'tas kitrl subjektq akcijas (i5skyrus
viesqsias [staigas
investicijas I asocijuotus arba kontroliuoju*ui tub;.ktus); dalininko ina5us I
yra
(kurios nera kontroliu,cjami ar asocijuoti subjektai); ilgalaik[ finansin[ turtq kur[ [staiga
nusprendusi parduoti.
turto tik
Finansinis turtas priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio
i5pirkimo termino laikomo
tada, kai [staiga ketina ir sugebes ji laikyti iki i5pirkimo termino. Iki
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finansinio turto pavyz dLiai: obligacijos su nustatyta i5pirkimo data (kai [staiga ketina jas laikyti iki
i5pirkimo termino ar atgauti i5 esmes visq jq balansinq vertg). Nuosavybes vertybiniai popieriai
nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto,
kai:
- Institucija ketina laikyti finansin[ turtq neribotq laik4;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansini turtq
- emitentas turi teisE i5pirkti Institucijos laikom4 finansin[ turt4 uZ sum4, kuri yra
re ikSmingai maZe sne uZ j o amort izuotqs avikainq.
Kiekvienq kartq sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas i5 naujo ivertinamas
taip:
parduoti laikomas finansinis turtas - tikrqja verte (i5skyrus investicijas I vertybinius
popierius, kurirt kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertds negalima nustatyti,
t"i duli.rirkq [na5us I vie5qsias [staigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai - Sis
parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius);
- iki i$pirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina;
- paskolos - amortizuota savikaina;
- kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;
- p". ui"n.rius metus gautinos sumos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
PaskutinE metinio ataskaitinio laikotarpio dienq [staiga nustato, ar yra poZymiq, kad
finansinio turto (ar pana5aus finansinio turto vienetq grupes) balansine verte gali blti sumaZejusi, t.
y. finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketinq atgauti uZ t4 finansin[ turtq sumq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje
,,Turto nuvertdj imas".
Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota
nuvertejimo suma, maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio
laikotarpio finansines ir investicines veiklos s4naudas, i5skyrus gautinq sumq ir iSankstiniq
apmokejimq nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir
nlra5ltq sumq sqnaudoms arba kitoms kitos veiklos sqnaudoms (atsiZvelgiant I tai, su kuria veikla
yra susijusios gautinq sunlq ir iSankstiniq apmokejimq sumos).
ji
litaiga nuraso i5 apskaitos registrq finansin[ turt4 (ar jo dal) tik tada, kai netenka
teises to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. [staiga netenka teises kontroliuoti finansinio
turto tada, kai gauna vis4_ sutartyje numatltq naud4 baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleiCZia
Sias teises kitoms Salims.
Investicij os i asocij uotuosius arba kontroliuoj amus subj ektus

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems {staiga daro lemiam4
poveiki (subjektai. kuriuose [staiga turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises valdl'ti
iubjekto veikl4 pagal galiojandius teises aktus, istatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto
apskaitos tvarkos apra5e).

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems [staiga daro reik5ming4
poveiki (subjektai, kuriuose [staiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja kitos
reik5mingqpoveik[ apibreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe)'
Investicijos i pavaldZias biudZetines istaigas konsoliduojamos, o atskirose finansindse
ataskaitose apskaitomos lsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.
Investicijos i kontroliuojamas vie54sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos
vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatymq priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektrl)
konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina.
Investicijos I kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir
atskiro se finansint se ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.
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Investicijos I asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek
konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metodq' I5 asocijuotqjq
subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansinE vertg.
Dividendq pajamos [staigos atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos
finansines ir investicines veiklos pajamq sqskaitose. Paskelbus dividendus, biudZetine Institucija
pripaZ[sta apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautinas
dividendq sumas i: moketinas I biudZetq dividendq sumas.
Rengianti konsoliduot4sias f,rnansines ataskaitas vieSojo sektoriaus subjektq grupe yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel vie5ojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio [kines
operacijos ir jq rezultatai yra eliminuojami.
lstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas paskutinE metinio ataskaiiinio
laikotarpio dienq ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sqnaudos, pinigq iplaukos ir i5mokos.
prie
[staigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik [kiniq operacijq su
(pervir5is
arba
rezultatai
subjektais
viesojo sektoriaus subjel<tq grupes nepriklausandiais kitais
deficitas).

Turto nuvertejimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metini finansiniq ataskaitq rinkini [staiga nustato, ar yra turto
nuvertejimo poZymiq.
Pagrindiniai turto
turtui ir nematerialiajam lurtui:
- i5oriniai poZymiai:
- reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa;
- per ataskaitin[ laikotarp[ turto rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu b[tq
sumaZejusi del iprastinio turto naudojimo per tqpati laikotarp[;
- per ataskaitin[ laikotarp[ [staigos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba
Vyriausyber politit o;. [vyko reik5mingq pokydi% susijusiq su [staigos turimo turto naudojimo
apimtimi ir pob[dZiu, kurie daro neigiamqpoveik[ [staigos veiklos rezultatams;
- vidiniai poZymiai:
- yra [rodym6 kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
- [staiga turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudojamas veikloje;

- per ataskaitin[ laikotarpi ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reikSmingq
ilgalaikitl pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobfidZiu, tokiq kaip turto galimybiq
,.iSnaudo.ilmus (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktflrizuoti veiklq kuriq vykdant
naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol tiketasi, ir pana5[s pokydiai,
darantys neigiam4 poveiki [staigos veiklos rezultatams;
- turtui eksploatuoti ir priZiflreti reikia daugiau i5laidq nei buvo numatyta i5 pradZiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi [staigos finansiniam turtui:
- yra Linowra, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe,
kad skolininkas bankrutuos;
- nesilaikoma sutarties selygrL pavyzdliui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi
kiti isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugq uZ kurias buvo i5 anksto sumokdta, suteikimas;
pallkanq ar paskolos gr4Zinimas);
del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidq, kuriq prie5ingu atveju nebUtq suteikusi;
- skolininkas gindija savo skolinius [sipareigojimus [staigai ir yra tikimybe, kad gindas
bus i5sprgstas ne [staigos naudai;
- finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
ankstesnd patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.
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Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
maZinant turto balansinE vertE ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos sqnaudas.
Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertejus, yra maZinama
turto vieneto balansind vert6, tadiau i5saugoma informacija apie turto [sigijimo savikain4 t. y. turto
vieneto [sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, 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
pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkDrimo negali vir5yti jo
balansines vertds, kuri bDtq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvEs pripaZintas.
ISsami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodlta [staigos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apra5e TA-1, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e TA-2.
Finansiniai [siparei goj imai
galaikiams fi nansiniams [siparei goj imams priskiriami :
- ilgalaikiai skoliniai isipareigojimai;
- ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
- kiti ilgalaikiai [sipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriami:

I1

-

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis

ir

trumpalaikiai atidejiniai (Lr.

Sios

apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");

- ilgalaikiq skoliniq [sipareigojimq einamqiq metrl dalis;
- trumpalaikiai skoliniai isipareigojimai;
- 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 smtykiais susijq [sipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;
- kiti trumpalaikiai [sipareigojimai.
Finansiniai [sipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada,

kai [staiga prisiima
atsiskaityti kitu finansiniu turtu. [sipareigojimai pagal
planuojamus sandorius nepripaZ[stami finansiniais [sipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio
[sipareigojimo apibreZim,c (t. y. kol [staiga neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kitq finansin[
turtq kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis
isipareigojim4 sumoketi pinigus

ar

s4lygomis).

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai [sipareigojimai, i5skyrus f,tnansinius

isipareigojimus, kurie paskesnio [vertinimo metu [vertinami amortizuota savikaina ir kuriq
atsiradimo metu nebuvo gauta pinig% yra vertinami [sigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu
susijusios i5laidos pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos sEnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos
susidaro. Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio [vertinimo metu [vertinami amortizuota
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq pirminio pripaZinimo metu vertinami
amortizuota savikaina.

Po pirminio pripaZinimo finansiniai [sipareigojimai finansinese

ataskaitose yra

rodomi:
- finansiniai [sipareigojimai, susijp su rinkos kainomis, - tikrqja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai lsipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai
skoliniai [sipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai - isigijimo savikaina.
Finansiniq isipareigojimq susijusiq su rinkos kainomis, [staiga neturi.

t2
ar jo dali tik tada, kai isipareigojimas
[staiga nura5o iS apskaitos registrq finansini [sipareigojimq.
[vykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti'
rr
I5sami finansiniq isipareigo3imq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Ilgalaikiq
trumpalaikiq [sipareigojimq apskaitos tvarkos apra5e'
Finansavimo sumos

a

Finansavimo sumos - [staigos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq iStekliq
fondq, Europos S4jungos, Lietuvos ii uZsienio paramos fondq uZsienio valstybiq ir organizacijq,
kitq Saltiniq gauti-arb-a gautini pinigai arba kitas turtas, skirti [staigos nuostatuose nustatltiems
sumos
tikslams puri.tti ir funkcijomr uttit ti ir vykdomoms programoms [gyvendinti. Finansavimo
leSas
kitas
vykdyi,
[staigos
apima ir lstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitqturt4pavedimams
gaut4turt4.
paramq
i5laidoms dengti ir kaip
Gautos ii gautinos finansavimo sumos pripaZ[stamos ir registruojamos apskaitoje kaip
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
- finansavi*o ,rr*q gur.ju, uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos sqlygos finansavimo sumoms gauti;
- yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq [rodymt5 kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
- finansavimo sumq dydis gali blti patikimai ivertintas'
aktq
Valstybes biudZeto asignavimai p.ipaiirta-i gautinomis finansavimo sumomis, tik teises
punkte
auk5diau
jei
yra tenkinami
nustaiyta tvarka pateikis paraisk[ gauti finansavimo sumas,
nurodyti
- kriterijai.
lei patiriamos sqnaudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltiniq,
auksdiau
net kai finansavimo sumos dai nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami
ir
sukauptos
pajamos
finansavimo
pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZ[stamos
gautinq sumr+'
finansavimo pajamos, kuriti parodomos finansines b[kles ataskaitoje prie sukauptq
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos [:
- finansavirno sumas nepiniginiam turtui isigl'ti;
- finansavitno sumas kitos iSlaidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui [sigyti gali btti registruojamos nemokamai ar
ar atsargas arba
uZ simbolinq kain6 gavus ilgalaik[ mateiialqj[ ar nematerialqi[ turt6 biologini turtq
gavus pinigus jiems isigYti.
Finansavimo sumos kitoms islaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio iSlaidoms
yra laikomos
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms
visos likusios fina;,rsavirno sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZ[stamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.

Kitiems vie$ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yta
ir
nepriskiriamos s4naudoms - tokiu atveju yra maZinamos gautos finansavimo sumos
registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo

sumos

registruojamos kaip lstaigos finansavimo s4naudos, kartu pripaZ[stant finansavimo, kuris buvo
skirtas Siam tikslui, pajamas.
subjektams, registruoja
[staiga, percluodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:
kai perduoda savo turt4 lsigytq i5 finansavimo sumq ne vie5ojo sektoriaus
subjektams, kai del to registruojama kito viesoJo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybds
metod4

- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininkq t. y. kai [staiga perduoda savo
turt4 isigy.tq iS finalsavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams, kurie f,rnansuoja vie5ojo
sektoriaus subjektus.
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Kitiems vie5ojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos,
uZ kuriq panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti
fstaigai, registruojamos kaip i5ankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.
[staiga, gautas finansavimo sumas ar turtq i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpininkq
apskaitoje registruoja turt.4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmin[ finansavimo sumq Saltini,,
kuri nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.
[staigos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal
finansavimo Saltin[ ir tikslinq paskirti.
ISsami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Finansavimo sumr+
apskaitos tvarkos apra5e 1'A-7

.

Pajamos

t

a

I

[staigos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant [kines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikimq ir jai pavestq
programq vykdym4.
[staigos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant
nepagrinding veiklq.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZ[stamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padarcmos su
Siomis pajamomis susijusi os s4naudos.
Kitos pajamos pripaZ[stamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi
ekonomind nauda, kai galima patikimai [vertinti pajamq sumq ir kai galima patikimai [vertinti su
pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo
Saltinius ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tipq. $agrindine veikla, finansine ir
investicine veikla arba kita veikla).
Pajamomis laikomas tik [staigos gaunamos ekonomin6s naudos padidejimas. lstaigos
pajamomis nepripaZ[stamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Instilucijos
gaunama ekonomine nauda. Kai [staiga yra atsakinga uL, tam tikrq sumq administravim4 ir
surinkim4 tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZetq ir neturi
teises Siq sumq ar jq dalies atgauti tq pati ar vdlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq
dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansindse ataskaitose tq ataskaitini laikotarpi, kuri
yra uZdirbamos, t. y. kur[ suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos [vertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikrqja verte.
I5sami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Pajamq apskaitos tvarkos apraSe
ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apra5e TA-9.
S4naudos

[staigos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos sqnaudos, patirtos, vykdant
ukines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq pro gramq vykdyrn4.
[staigos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, atsirandandios, vykdant
nepagrindinq veiklq.
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pinigq i5leidimo le.ikq.
Sqnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq iSlaidq dalis,
per
kuri tenka
ataskaitin[ laikotarp[ uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems [sipareigojimams.
ISlaidos, skirtos pajamoms uZdirbti busimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir

T4

pateikiamos finansin€se ataskaitose

kaip turtas ir pripaZ[stamos sqnaudomis btsimaisiais

laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarp[ padarytq i5laidq ne[manoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios lSlaidos pripaZ[stamos sqnaudomis t4pati laikotarp! kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai {staigos sEnaudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos sqnaudos
sumaZinamos kompensacijos suma.

S4naudos [vertinamos tikrqja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais
arba jq ekvivalentais, sEnaudq dydis [vertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (ne[skaitant I jq atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas
atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir pal[kanos ndra i5skirtos i5 bendros moketinos sumos,
s4naudq dydis [vertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sumE
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos, atsiZvelgiant i
jq pobud[ (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. sqnaudos).
I5sami sqnaudq apskaitos tvarka yra nurodlta [staigos Sqnaudq apskaitos tvarkos
apraSe ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e TA-10.
Finansine nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir
ekonominds prasmes.
Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansinds nuomos (lizingo)
sandorius, atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui:
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi
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 ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.
Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas isigytas ilgalaikis materialusis
turtas arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos pahkanos reik5mingai skiriasi
nuo rinkos pallkanq noffnos arba ndra nurodytos, turto [sigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant visq sutartyje nurodytq imokq sum4 iki dabartinds vertes, taikant apskaidiuotq
pallkanq normq sutarties sudarymo momentu. Turto [sigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finansinio [sipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos budu isiglto ilgalaikio
materialiojo turlo nudevimoji verte (nematerialiojo turto atveju amortizuojamoji verte)
paskirstoma per visqjo naudingo tarnavimo laik4.
Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie
patys principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto
apskaitai. Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos [mokos yra
padalijamos, i5skiriant turto vertes dengimo sum% palDkanas ir kitas [mokas (kompensuotinas
nuomos sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos
sutartyje). Pahkanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje
registruojamos kaupimc, principu, t. y. registruojamos tq ataskaitin[ laikotarpi, uZ kuri
apskaidiuoj amos mokdtinos palflkanos.
Veiklos nuomos atveju nuomos [mokos pagal nuomos sutart[ yra registruojamos
apskaitoje kaip sqnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarp[ ir priskiriamos
pagrindines veiklos s4naudoms.
Sandoriai uZsienio valiuta

Sandcriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dien4 galiojus[ Lietuvos banko skelbiamq uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5
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sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq
perkainojimo dienq yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq
s4skaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir sqnaudq tarpusavio iskaita ir
parodytas tik perskaidiavirno del valiutos kursq pokydiq rezultatas.
Valiuios kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar
parduodant) valiutq laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos
s4naudos.

Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio

pabaigos

Lietuvos banko skelbiamq Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyk[.
I5sami sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines
ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Atidejiniai

Atidejiniai pripaZ[stami ir apskaitoje registruojami,
pripaZinimo kriterijus

kai atitinka visus Siuos

:

- [staiga turi [sipareigojimE

(teisinq prievolE arba neat5aukiamaj[ pasiZadejimd del

buvusio ivykio;

- tikimybe, kad [sipareigojimE reikes

padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad

nereikes;

- [sipareigojimo suma gali blti patikimai [vertinta.
Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai ndra pripaZ[stami, o informacija
apie susijus[ su tiketina sumoketi suma neapibreZtqj[ [sipareigojimq yra pateikiama finansiniq
ataskaitq aiSkinamaj ame ra5te.

Atidejiniais pripaZ[stami tik tie [sipareigojimai, kurie susijE su buvusiais [vykiais.
Atidejiniais nepripaZ[stami numatomi bUsimi nuostoliai ar i5laidos, susijE su [staigos bUsima veikla.
[staiga pripaZista atidejinio sumq, atsiZvelgdama I labiausiai tiketin4 dabartiniam
[sipareigojimui padengti reikalingr{ i5laidq sumepaskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq. Atidejinio
sumos dydis nustatomas, remiantis pana5ios veiklos patirtimi, pasira5ytomis sutartimis, priimtais
teises aktais, ekspcrtq iSvadomis, poataskaitiniais [vykiais ir pan.
PaskutinE kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZilrimi ir jq verte
koreguojama, atsiZvelgiant i naujus [vykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad [sipareigojimq turtu
dengti nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, maZinant
finansinds bukles ataskaitlos straipsniq,,llgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqiq
metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.
Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertds ir [sipareigojimui b[dingos rizikos rinkos [vertinimq.
Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - Iabiausiai
tiketina fsipareigojimui padengti reikalingq i5laidq suma;
ilgalaikiai atidejiniai - amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina
isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq suma).
I5sami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Atidejiniq, neapibreZtqjq
isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitcs
tvarkos apra5e.
NeapibreZtiej

i [sipareigoj imai ir neapibreZtasis turtas

NeapibreZtieji isipareigojimai

ir

neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

s4skaitose,

NeapibreZtieji [sipareigojimai ir neapibreXasis turtas nerodomi nei finansines blkles
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama ai5kinamajame
raSte. Kai tikimybe yra labai mala, kad reikes panaudoti turt4 [sipareigojimui padengti arba kad

t6
nera
neapibreZtasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai5kinamajame raste
pateikiama.
Informacija apie neapibrdLtqlturtq ir isipareigojimus turi bfiti perZilrima ne rediau
negu kiekvieno ataskaitinio tuitotarpio paskutinq dien6 siekiant uztikxinti, kad pasikeitimai bltq
tinkamai atskleisti ai5kinamajame ra5te.

Poataskaitiniai [vYkiai

poataskaitinis ivykis - [vykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio
dienos iki hnansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.
poataslaitiniai fvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie [staigos finansinq
padet[ paskutinq ataskaitinio iaikota.pio dienq (t. y. turi itakos [staigos finansinei padediai ar veiklos
jq itakos
rezultatams balanso dat4), yra koreguojantieji poataskaitiniai [vykiai. AtsiZvelgiant I
parengtoms finansindms ataskaito-, ,.ik5-q, koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai yra rodomi
finansines blkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
poataskaitiniai ivykiai,- kuiie nesuteikia papildomos informacijos apie [staigos
finansinE padeti paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. Sie ivykiai parodo s4lygas,
atsiradusiai po paskutinds ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai
[vykiai.
jie
Nekoreguojantieji poataskaitiniai [vykiai apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai
reikSmingi.
Apskaitos Politikos keitimas
gana ilg4 laikq tam, kad bltq
[staiga pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba
Tokio palyginimo reikia,
ataskaitas.
galima palyginti rt irtingq atastcaitiniq laikotarpiq finansines
fad butr+ guii*u nustatfti [staigos finansines buklor, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.

l

[staiga pasirenka

ir taiko apskaitos politikq remdamasi

nuostatomis, pateiktomis

,,Finansinirl ataskaitq rinkiniq pateikimas"'
Ilkini4 operacijq iiUtiniq ivytiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto'
(arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
isipareigojimq, finansarimo- rurnq, pajamq ir
laikomas apskaitos politikos keitimu.
[staigos apskaitos politika gali b[ti keidiama:
- del VSAITAS nuostatq pakeitimo;
- jei to reikalauja kiti teises aktai.
Apskaitos potitit or keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant
ji visada bltq buvusi
retrospektyvin[ bud6 t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg
,uudoju-u, todel put.irtu apst<aitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir [kiniams

VSAFAS

ivykiams nuo jq atsiradimo.

poveikis, kur[ daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4
ataskaitin-i laikotaipi kuri apskaitos politita pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio fi nansinese ataskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos
leitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio infor,nacija
finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y' nera koreguojama'
Apskaitos politika gali bUti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes
informacija uZ visq ataskaitini taikotarp[ turi blti parodoma, taikant vienodq apskaitos politikq
panaSaus pobldZio [kinems operacijoms ir 0kiniams [vykiams'
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Apskaitiniq [verdiq keitimas

remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabartinE turto ir
isipareigojimq vertE ir tiketinq naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas
turto ir [sipareigojimq vertei nustatlti.
Apskaitiniai [verdiai naudojami, kai turto ar [sipareigojimq vertes negali b[ti tiksliai
apskaidiuotos, o tik [vertintos.
Apskaitiniai [verdiai yra perZilrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis
buvo remtasi, atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq [vykiq.
Apskaitinio [verdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos
klaidos taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas tq ataskaitini laikotarpi kuri

Apskaitinis

[vertis

keitimas buvo atlil;tas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bUdq.
Finansinitl ataskaitq elemento vertds pokyis, atsiradqs del apskaitinio [verdio pokydio,
turi blti parodyas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai
buvusi Sio ataskaitos elemento vertd. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.
Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo
metodo
taikymo, neteisingo [kines operacijos ar Dkinio [vykio registravimo ar del
apskaitos
apsirikimo.

Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del
kurios praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali blti laikomos
i5 esmes patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 prccentc
turto vertds.
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali blti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einarnojo
ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.
Klaidq taisymo [taka finansinese ataskaitose parodoma taip:
- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,
kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatq
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq
taisymo [taka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Su esminds klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama ai5kinamajame raSte:
esminiq apskaitos klaidq pobtdis ir ataskaitinis laikotarpis, kur[ esmind klaida buvo padaryta;
kokiems finansines bukles ataskaitos straipsniams esmin0s apskaitos klaidos taisymas turejo [takos;
koregavimo suma. registruota apskaitoje ir itraukta, parodant grynqil ataskaitinio laikotarpio
pervir5i ar deficit4.
Informacijos pagal segmentus atskleidimas

[staigos finansindse ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius
pagal
atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir
segmentus
savival dybiq biudZetq pa.j amq ir i Slaidq klasifikacij oj e.
Turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai
pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms
vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai.

i8
Jei turto, [sipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq
priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiskus, Sios sumos yra priskiriamos
didZiausiq Institucijos veiklos dal[ apimandiam
Svietimo segmentui.

{staigos veiklos specifika nesqlygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal
kuriuos b,tq pateikiama informacij a fi nansinese atasiaito se.
Straipsniq tarpusavio [skaitos ir paryginamiej i skaidiai

Turtas. ir fsipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq
iplaukos ir ismokos
finansinese ataskaitose nurodomi atskirii. Sudarani finansiniq
ataskaitq rinkini, turto ir
isipareigojimq, taip P.lt pajamq ir sqnaudq_ tarpusavio
negalima, isskyrus atvejus, kai
iskaita
konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios
ist<altts.
VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio
[skaita gali b[ti
atliekama finansindse ataskaitose, pateikiani tik rezultatq
is
pajamq
atdmus atitinkamas
it. v.
s4naudas): peln4 arba nuostoll. PavyzdZiui, rezultatas pelnas
arba nuostolis yra rodomas, perleidus
ar pardavus ilgalaik[ turtq keidiant uZsienio valiutq.
Palyginamqiq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq
ataskaitiniq metq
lr
KlaslltKavlma.

III

SKYRIUS
PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas

20t7-12-31

20t6-t2-31

41 00,1 9

Per ataskaitini laikotarpi [staiga
isigijo nematerialaus turto uZ 2005 Eur.

Per ataskaitin[ laikotarp[ nura5y'ta nematerialaus turto (programines
irangos), kuri pilnai
ir veikloje nenaudojama, [sigyjimo verte 16032.35 Eur.
Per ataskaitin[ laikotarp[ nura5y'tas kitas nematerialus turtas internetinis
tinklapis, kuris
pilnai nusidevejo ir negalioja (www.t<taipeaosarmc.lt),
verte
2793,39 Eur.
isigyjimo
Pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje nematlrillaus turto sudaro
607249,5g Eur.
nudev_eta

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas
Straipsniai

Ilgalaikis materialus turtas
Leme
rasmtar
rnrastruKturos statmlal
lVIaSlnos 1r trenglnlar

ransporto pnemcnes
paloal 1r Dluro
lranga
Kitas ilgalaikis turtas
1\soalgra sraryDa lr rsankstrnrar apmokejrmar
r

Likutine verte
20t7-12-3r

2016-t2-31

6198334,97
339690,00
3407326,09

6779103,84
632293,95

2t8392r,25
15770,79
1

1073 1,09

35017,41
105979,37
0,00

3482622,70
2327605,91
17554,14
161699,70
49945,42
107392,02
0

Zemls tikrosios vertes nustatymo data yra 2017 12 31, vadovaujantis
Registro centro

duomenimis.

l9
Palyginus su praejusio ataskaitinio laikotarpio
inform acija, zemes verte balanse sumaZejo
292593,95 Eur.
Per ataskaitin[ laikotarpiisigyta ilgalaikio
materialaus turto uZ 3091g,4g Eur is kurio:
- isigyta [rengimq _ 3057,g5 Eur;
- fsigyta baldqir biuro
irangos, kuriq [sigijimo verte - 724r,00 Eur;
- isigyta kito ilgalaikio materiallr,
trrt;isigrjimo verte _ 20619,63 Eur.

Neatlygintinai gautas kitas materialus

itguiuli.

Lftu, (bibliotekos fondas) is Lietuvos
technikos bibliotekos Klaipedos skyriaus,
kurio virte - 3916,13 Eur.
I5 Nacionalines Zemes tarnytos prie Zemes
[kio ministljos Klaipedos miesto ir Neringos
skyriaus pagal susitarim4 2017 m. balandZio
5 d. Nr. l3sLrN-23-(14.13.56) gauta Zemd panaudai,
kurios verte - r24r64,4,49 Eur.. Zeme apskaitoma
uZbalansineje s4skaitoje.
Per ataskaitini laik'ctarpi pergrupuotas ilgalaikis
materialus turtas, kurio isigijimo verte
125869'93 Eur, sttkaupto nuiidev.J*;
Eur.
-.1124{4,76
I trumpalaikio turto grupg likutine verte
13425'17 Eut' nes dalis turto buvo nudevetas
ir
nebetinkamas naudojimui, gavus sutikimas
iS
svietimo ir mosklo ministerijo s 2017 m. vasario
20 d. Nr. sR-755 ,,Del ilgalaikio materialiojo
turto
pardavimo"' Per ataskaitin[ laikotarp[ buvo
parduotas turtas, kurio likutine verte 341,21Eur.
Dalis ilgalaikio materialaus turto 6uvo
p::-:I1; i ;r.g,l grupe - ,,Ilgaraikis materialus turras,
skirtas parduoti", kurio
[sigijimo vertd 38i17,99 Eui o ,utiu.rpto nusidevejimo verte 37976,7g
F,ur,,.
veikloje naudojamas pilnai nudevdtas ilgalaikis materialus
turtas, kurio [sigijimo savikaina
sudaro 636193,77 Eur.
Nurasytas pagal panaud4 gautas ilgalaikis
materialus turtas - lsigijimo verte g7g0,63 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, nebalansineje
saskaitoje apskaitomas ilgalaikis material,s
turtas gautas:
i5 Lietuvos Respublikos Svietimo it
- isigijimo verte2zo4l16,62Eur;
i5 kitq [staigrl gauta l.sigijimo verte _Tglflo-inisterijos
32g2g,71Eur.
Pastaba Nr. P05. Ilgalaikis finansinis turtas

2017-12-31

2016-12-31

Per ataskaitin[ laikotarp[ ilgalaikis finansinis turtas
sumazejo - 1l2g,4g Eur, del Zalos
atlyginimo buvusiai darbuotojai pagal Klaip.ao,
turf.u.lonire, rraogK sprendim qt1gr.051722.
Pastaba Nr. P08. Atsargos
Straipsn.iai
llr^lY!

Zaliavos

ir iikinis inventoriui

2017-12-31

lg77.7l

Balansine verte
2016-t2-31
11091,74

Atsargos grupuojamos pagal jq funkcijas.
{staigos atsargas sudaro veikioje naudojamos kanceliarines ir [kines
prek6s, maisto produktai,
kuras, degalai, tepalai autornobiliu-r, ukiririnventorius
ir kt. medZiagos bei Zaliavos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargq likudiai
buvo tokie:
Kanceliarines i.

"t

inet

2017-12-31

2016-12-31
527,15

1370,10
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Kitos medziagos ir Zaliavos
Ukinis inventorius
I5 viso:

1977,71

673,25
1843,56
11081,74

Kuras, degalai, tepalai automobiliams, [kines prekes, maisto produktai
[staigoje laikomi tokio
dydZio, kad uZtikrintq istaigos veiklq sekandio
pradhiai.
-.n.iio
Per ataskaitin[ laikotarp[ nuraSytas trumpalaikis turtas gautas pagal panaudq verte 23735,g5
Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, nebalansineje s4skaitoje apskaitomas trumpalaikis
materialus
turtas gautas:
i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
- vertd 206116,69 Eur;
i5 kitq istaigq - vert6 21464,g9 Eur.
Nebalansineje s4skaitoje apskaitomas Dkinis inventorius, kurio verte 291736,34 Ew.
Pastaba Nr. P09. I5ankstiniai apmokejimai
Straipsniai

I5anksliniai apmok6iimai
ISankstiniai apmokej imai tiekei ams
Ateinandiq laikotarpiq srlnaudo s

2017-t2-31
12509,32
8979,75
3530.57

Balansine verte
2016-t2-31
33844,40
27482,69
6361,72

2017 m. gruodZio 31 d. iSankstiniai apmokejimai sudaro tiekejams - 8978,75 Eur;
Ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro draudimas - 3530,57 Eur.

Pastaba Nr. Pl0. Gautinos sumos
Straipr;niai

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikds fi nansines sumos

2017-12-31
299639,53
1129,42

Balansine verte
2016-12-31
267041.33
1129,55

Gautinos sumos uZ turto naudojim4
parduotas prekes, turt4 paslaugas

91900,70

84109,95

Sukauptos gautinos sumos
54or gautinos sumos

163240,72
43369,69

170700,49
11

101 ,43

Gautinos trumpalaikes finansinds sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 7129,42
Eur.
Tai ilgalaikio finansinio turto einamqiq metq dalis (Zalos mokejimas buvusii darbuotojai).
Gautinas sumas ' 91900,70 Eur sudaro pirkejq
isiskolinimas uZ turto naudojimE parduotas
prekes, paslaugas.
Sukauptos gautinos sumos sudaro 163240,72 Eur, iS jq:
- valstybes biud:Zeto - 149142,77 Etx (darbo uhnokesdio ir Sodros [mokos 42968,97 Eur,
prekes - 96,87 Eur, komunalines paslaugos
32398,10 Eur, paslaugos - 43g,69 Eur, ry5iq
paslaugos - 69,65 Eur, transporto i5laikymui- 15 Eur, spaudiniams SS,OI
Eur, darbdavio socialine
parama - 94,12 Eur, sukauptas atostogq , sodros ir garantinio fondo
[mokos - 73002,69 Eur);
Kitos gautinos srrmos per ataskaitini laikotarpi yra 43368,69 Eur. IS jq didZiausiq ,r-4
sudaro sutarties vykdymo garantija 34229,39 Eur.
-
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Pastaba Nr.

Pll.

pinigai ir pinigq ekvivalentai
Balansine verte

Straipsniai

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

20t7-12-3t

2016-12-3t

480600,85

510790,60

2017 m. gruodzio 31.!,lm9nes banko s4skaitoje buvo 477960,24
- nuosavq leSq 471306,41Ew;
- kitq finansavimo Saltiniq 1g03,24 Eur;

-

Eur, isiq:

-

projekt4"Baltic countries learning together", Nr. NpJR-2017-pv/10057
-2160 Eur;
- biudzeto lesq sq,skaita (Svietimo ir mokslo-administravimas)
- 0,00 Eur;
- pagal proj ektq ERASMUS 20r 6-t -LT0 I -KA202- 023
t7 I - 2696,59 Ew ;
- pagal

Grynqiq pinigq likutis [mones kasoje - 2640,61 Eur.
Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

I5 valstybes biudZeto
I5 Europos S4jungos, uZsienio v;Gtybiq,r

20t7-12-31

20t6-t2-31

4691230,16

1033205,03
5007394,01

I5 valstybes biudZeto

- 969470,75 Eur, iS jq:
- IT [sig].ri -966573,26 Eur;
- atsargoms isigl.ti - 858,52 Eur;
- kitoms iSlaidoms
-203g,97 Eur.
I5 Europos Sqjungos - 4691230,16 Eur, iS jq:
- IT isigyti - 4686379,43 Eur;
- kitoms i5laidoms 4g50,70 Eur.
I5 kitq Saltiniq - 3049,61 Eur, i5 jq:
- atsargoms [sigyti _ 970,56 Eur;
- atsargoms isigyti - 168,17 Eur
- kitoms i5laidoms l909,gg Eur.
Pastaba Nr.P13. Ilgalaikiiai atidejiniai

2017-12-31

20r6-12-31

Per ataskaitini laikotarp[ ilgalaikiai.finansiniai
[sipareigojimai sumaLejo - ll2g,4g Eur, del
pagal'Klaipeio, tarprajonines MDEK sprendim4
Nr.051722.
Zalos atlyginimo iSmokejimo buvusiai darbuotojai,

Pastaba Nr.P14. Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq
dalis
Balansine verte

Straipsniai

Ilgalaikiq atid d.i inirl ein4lqql q me1[da[s

20t7-12-31

2016-t2-31

ll2g,42

ll2g,56
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Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dal[ sudaro 1129,42
Eur (Zalos mokejimas buvusiai

darbuotojai).

TRUMPALAIKIAI

IS

IPAREIGOJIMAI

Pastaba Nr. Pl7. Trumpalaikes moketinos sumos

2017-12-31 trumpalaikiai [sipareigojiqai, sukauptos
moketinos sumos padidejo del
reotganizacijos, kai jungimo budu piijungti vie5oji
statybininkq mokykla prie
[staila.Klaipedos
vieSosios [staigos Klaipedos profesinio moly*o
i, i.uuititi.ijos centro.
Straipsniai

2017-12-3t

Trumpalaik6s mokdtinos surnos
Moketinos subsidijos, aoiacijos i,

a

_27fi36,09

finansavimo sumos
Tiekejams moketinos suLmos
Su darbo santykiais susiie iripareGoiimui
Sukauptos moketinos sumos
r\r Lr Lr urup.ltill.Klal lslparglgollmal

0,00

Balansine verte
2016-12-31
290461,66
64164,60

53912.35

77245,62
134g2g,lg
5049.94

25696,34
86518.04
11191

2166.33

Per praejusi laikotarp[ pagal projektq ERASMUS 20r6-r-LTor-KA2o2-o23r7g
uZregistruotos
projekto partneriams moketino, frrrunruuimo sumos

-

64164.60 Eur.

Pastaba Nr. Pl7. Tiekejams moketinos sumos
Straips;niai

2017-12-31

uz

I

sumos
Q ir degalus
IloKertnas
l\/^1,;+:-^r. .
lvrv\vL.trrcr) ,.:
uz r-^-^---l(ulllunallnlus
moKgsclus
lloJcetinos sumoi u7 pas targas
Moketinos sumos uz prelkeJ-----_..._I5 viso:

3383,79
37221,97
11309,98
1997,72
53912,35

Balansine verte
2016-12-31
1805,92
18219,34

3500,60
2170,49
25696,34

Pastaba Nr. Pl7. Su darbo santykiais susijq
isipareigojimai

2017-t2-31

2016-12-31

Moketinas socialinio drarrdrr"" I
Moketinos sumoipagal v.ykd;rrrs .aSt,rs
Moketinos darUdavio soctatGio &"u.dlm"

Pastaba Nr. Pl7. Sukauptos moketinos sumos

2017-12-31

2016-t2-3t
85445,39

buvo

S

ukaupto s atosto gi n[socrafir-to
draudlmo

imokos

32179,55
111916,35

Sukauptus atostoginius sudaro priskaityas
darbo uzmokestis
nepanaudotas atostogas,
priskaitvta vSD mokesdio darbdavii
^uZ
d{j:'i.
h;k;;
fondq.
f'garantini
Atostoginiq kaupiniai
skaidiuojami vienq.kartE.metuose gruodZio
3i
a.
skaioiavimo pagrindas yra vidutinis darbo
uZmokestis priskaidiuotas is paskutini"q
triiq menesiq auruo ,z-okesdio.
Pastaba Nr. Pl7. Kitos moketinos
sumos

2017-12-31

2016-12-31
12t3.77
851,79

Pastaba Nr.Pl8. Grynasis turtas

2017-12-31

2016-12-31

l06tt47
rvir5is ar deficitas
235143

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai palyginus
su ankstesniu laikotarpiu gryno turto suma
laifotarpi sumaZejo rezewaidel Zemes vertes

maZesnd' nes per ataskaitini
metq pervir5io.

s-rimazejimo

ir

einamqjq

Pastaba Nr'p2r. pagrindines veiklos
pajamos ir kitos pajamos
Straips.nis

2017-12-31
1264935,67

Pagrindiner r*itt,
Kitos veiklos pajamos

-

r26g50,57 Eur. Is

2016-12-31
1225249,54

jq: ,iro-o,

z)nqll

pajarnos
Eur, parduotq
pardavimo pernas -7o44,t2Eur, kitos

';l'i1ilil;i"
rr"ilI;i';,;,"ffiHT,I,Htr'ill;13"?rlrlj:"J

pasraugos
il:ijlsJ''yl';),u:l'|,1,0
?,::1,:3:1"'ll:
1022,4e
.Eur rrs.ryirrprivalomasis higienos.kursus,
kitos pa;amo, "- 3 tzli,ig..riirpykros,
paslaugq pajamos,
komunaliniq paslaugq kompensavimar,
'-'vai.uotoiq pazeldelq,,kursq pajamos.

;;;

Pastaba Nr.P22. pagrindines veiklos
s4naudos
Balansine verte
2017-12-31
2016-12-31
2191689,

24

l Darbo uZm

I sqnaudos

1698302,57

1294651,24

314360,15

329959,1 3

i

l84l13,g7

I-r Transporto

9940,43
45190,20

lKomandiruoeiu

Krulifikuciios

4457,19
159993,02
11352,00
133399,67
33000,26
2759,gg
246299,39
93055,92

Frnansavimo

Per ataskaitini laikota.ni
n

104503,66
40633,10

29207,56
4790,79
86292,54
0,00
87632,05
23131,37
18l g l,4g
99509,49
73307,69

3i*iffi*:1",f:,:*::'::*"'-tt1:l;f" ;i'ii,;d;i,.o
ir
1iffiX'3.;ffi:r'ff"ff;,ftt:

,*.riaraus ir nemateriaraus tu,ro
eksploatacines israidos, puprurto remonto
.t rproutuj*"o
koridoriq' kito materialaui tutto remonto..Taip
pat per si laikotarp[ padidejo darbo uZmokesdio
ir
socialinio draudimo,.socialiniq ismokq ir
kito; pugrinai"ls veiklos sqnaudos, nes
[staigoje mokosi
daugiau mokiniq ir dirba daugiau darbuotojq.
Pastaba Nr. p22. Darbo uZmokesdio
ir socialinio draudimo sqnaudos

2017-12-31

qocialinio

drauffi

ctarbo lrzmokesd6

2016-12-31

30531 1,35

Pastaba Nr.P22. Komunaliniq paslaugq
ir rySio s4naudos

Balansinerffi

Straipsnis

2017-t2,
92629,77
61070,69
l5l gg,34

suoymo senaudos
Elektros energi.

Rysi.lpurlu.'rgo.
Kitos komunal

_

6320,24

pastaugos

8904,93

I5viso:

184113,97

40491,46
42537,22
8515,19
3719,25
9251,54
104503,66

Pastaba Nr.P22. Kitos pagrindines veiklos
sqnaudos

K

-

valifi kacij o r te,tirno

Balansine verte
2017-12-31
2016-12-3r
329859,13

4457.19
l5ggg3,02

25

Sunau4otq veikloj e atsargq savikaina
Socialiniq iSmokq
Kitos pagrindines veiklos s4naudos
I5 viso:

133399,67

87632,05

33000,26
352867,20
1051988,12

23t31,37
190999,65

792534,19

Pastaba Nr.P22. Kitos veiklos sEnaudos
Balansine verte
2017-12-31
2016-t2-31
41162,50
19010,22

Straip,snis

Kitos veiklos sqnaudos

Pastaba Nr. P23. Finansines ir investicines veiklos pajamos ir sqnaudos
Balansine verte

Straipsnis

Finansin€s

ir investicines veiklos pajamos ir

20t7-12-31
-90,14

2016-12-31
-274,63

32923,49

18855,04

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

I 1840,66

sAn4udos

Ilgalaikio turto (I5skyrus finansini) ir
biologinio tu4o isigij imas
Gautos finansavimo surnos ilgalaikiam
biologilriam turtui isigyti

ir

I5 valstybes biudZeto

uZsienio valstybiq ir tarptautiniq
organizacljq le5q
GraZintos ir perduotos finansavimo sumos
IS ES,

ilgalaikiam ir biologiniam turtui isisvti
Kiti finansines veiklos pinigu srautai
ReikSmingq po ataskaitir:Liq fvykiq nebuvo.
NeapibreZtq [sipareigojin:rq ir apibreZto turto ndra
Apskaitiniai [verdiai keidiami nebuvo.

Direktore'

Dalia Marti5auskiene

Vyr.buhaltere

Ilona Grigiene

