Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
2018 M. GRUOOZIO

3l

D. PASTBAIGUSTIJ METIJ

FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
Parcngta pagal vieSojo sektoriaus apskaitos
ir fi nansin6s atskaitomybes standartus

Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, 140199874 Alyvq g. 10A, Klaiptdos m., Klaip0dos m, sav.
2013 M. GRUODTIO

3l

D. prsibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais,jei nenuodyta kitaip)

ID:
DIL:

Patvirtinta
-2147421099
2019-03-18 10:50:06

FINANSINES BOKLES ATASKAITA
PAGAL 2OI8 M. GRUODZIO 31 D. DUOMf,NIS

lotg-

ol4p

N,

f!3-./4

(data)
Pateikimo
Eir.

Nn

Straipsniai

I

)

A

ILGALAIKIS 'TURTAS

I

Nematerialusis tunas

t,l

Pletros darbai

L2
I.3

Programind frmga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

t.4

Nebaigti prcjektai n iSmkstiniai mokdjimai

I.5

II

Pastabos Nr.

J

Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena
,l

Paskutina praejusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
5

7.01 s.823,1 8

6.203.564,58

t.66',1 ,47

4.100,19

1.642,86

4.052.94

P03

24,61

47,25

7.014.t5s,71

6.198.334,9',1

Prestizas

Ilgalaikis materialusis turtas

P04

II. I

zenle

\.2

Pastatai

3.346.4t4,29

3.40^r.326,08

II.3

lnfrmtruktUros ir kiti statiniai

2.044.429,03

2.183.921,25

U.4

Nekilnojamosios kult[ros verrybes

II

II.6

Malinos r irenginiai
Transporto priemonCs

u.7

Kilnojamosios kulmros veftybes

U.8

t.9

Baldai ir biuro iranga
Kitas ilgalaikis rnaterialusis turtas

Ll0

Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokEjimai

5

II

339.690,00

339.690,00

14.317.28

t5.'770,78

95.264,79

I 10.731,08

48.797.26
92.8',1',7,69

35.01 7,41
I

05.878,37

1.032.365,37

llgalaikis finansinis turtas

1.t29,42

Mineraliniai iltekliai ir kitas ilgalaikis turtas

BIOLOGINIS TURl'AS
TRT-IMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
I

Strateginis ir nelieaiamosios atsargos

2

MedZiagos, Zaliavos ir [kinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

L4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

712.668,23
P08

1.977 ,71

L613,05

1.977 ,7

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skiflas parduoti

I.5

791.727,11

1.613,05

|

0,00

II

ISankstiniai aprnok0jimai

P09

I 1.050,97

12.509,32

ltl

Per vienus metus gautinos sumos

P10

254.601,70

299.639,s3

1.129,42

t.129,42

III. I

Gautinos trumpalaikes finmsines sumos

ill.2

Gautini mokesdiai ir socialines lmokos
Gautinos finansavimo sumos

III.3
III,4

Gautinos sumos uZ nrto naudojim4, parduotas prekes, turtq, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos

III.5
tII.6

Pl0

Kitos gautinos sumos

4.128,73

9l.900,70

l3'1.604,32

t63.240.72

4t.'145,23

43.368,69

7

lrumpalaikds investicijos
?inigai ir pinigq ekvivalentai
IS

vISo TURTo:

Pll

445.396,51

480.600,85

7.'128.49t,41

6.998.291,99
puslapyje)

Klaipddos Ernelto Galvrnausko profesinio mokymo centras,140199874
Alyvq g, l0A,Klaip6dos m., Klaip6dos m. ssv.
2018 M. GRUODZIO

3l

D. pesibaigusirl metq FTNANSINIV ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos euais, jei nenuodyta kitaip)

FINANSINES BUKLI,S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. cRUoDzto 3l D. DtToMENIS (tqsinys)

Eit.
Nr,

Straipsniai

D

Pnstab0s Nr.

3

-!!-NANSAVrnro sriN

PI

III

Paskutine atasksitinio
laikotarpio diena

.092,ss

.946,0t

t

13, P14

t.2

Kiti ilgalaikiai isipareigoj inrai
Trumpalaikiai jsipareigo.iirnai
Ilgalarkrq atidcjin,q crnallllrl !nelrl drli5 rr truilrl)rIrrLrn,
llgalaikiu isipareigoiinrit eirmmttrrl nrcrrr ciifi
Trunrpalaikiai fi nansinrai lsipareigo jinrar

3
I

2
1.3

5.66J.7.19.52
969.4'70.7
0,00
4.691.230,16
3.048
273.391.93
129,42

654.946.0 I

1.t29.42

rrr,lcimi

308.146.54

Pt5

t.129.4

272.265,51
I.129.4

Moketrnos subsidiios, dotacijos ir finansavilto suuos
Moketinos sumos i Europos S4jungos biudZeta
Mokdti{ros sumos i biudietus ir fondus
Gra2intinos fi nansavinro suiru

[.5
I

atasksitinio
laikotarpio diena

----5-

,l
5.,105.399.6
926.992,39
0,00
4.4'76.787.77

1.6t9.4
I.

Paskutin€ pradjusio

I.6

6.t
!t.6.2

lr,loketinos socialinds iSnrokos
II,8

Grq2intini mokestiai. jrrrokos ir jr; pernrokm
Tieke-ianrs rnokitinos surnos

II.9

[.l

Su darbo santykiais susiiE isipareigoiimi
!lkauptos nlokelinos sutnos
Kiti trumpalaikiai isipareigo jimai

l

I.l

GRYNASIS TLIIi'IAS

ll
1.2

I

Rezetvar

Kiti rezervai

PI

Pt7
PI
Pr8

r

26. r 63,60

5.957.83
159.815.5
5.080, I 3
1.359,999,26
298.338.

274.608,9't
274.608,97

53.912
7'7.245,62
I 34.928. I 8
5.049,94

l,061.1.t7,54
298.338.62
274.608.97
274.608,97

lll

v.l
tv.2

Sukauptas pcrviriis ar deficrtas
Einamuiu metq peNirlis ar deficitas
islesniq orelq perf ir!rs ar dellcitas

1\IAZUNtOS DALIS

787 .05t,67
298.8st;12

488.199.9

488. I 99.95
82.312,65
405.887.30

rsvrsoFrNANsAvrMo@
MAZUMOS DALIEsj

7.728.491,41

6.998.29t.99

(vardqAir pavarda)

ilraa !iz'ptbr*^
(vardaTf oavardi\

Klaipddos Ernesto Galvanausko profsinio mokymo centras, 140199824 Alyvq g. l0A, Klaipedos m., Klaipados m. sav.

20rt M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiq metq FINANSINIU ATASKATTU RINKINYS
(Visos sumos eurais,jei nenurodyta kitaip)

lD:
DIL

Patvirtinta
-2147427099
2019-03-18 l0:50:06

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI8 M, GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

wr-or -oP

N,

f /3-/5

(data)

tiksluilas:

Poleikino valiuta ir
Eit.

Straipsniai

Nr.

,J

4

II
II.

I

ul.2

valstybes brudZeto

savivaldvbiu biudZetu
IS ES, uZsienio valstybiu ir tamtautiniu orsanizaciiu lesu
I5 kiq finmsavirno Saltiniq
MOKESEIU IR SOCIALINIU IMO(U PAJA]\4O6
PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindines veiklos kitos oaiarnos
PervestinU i biudZetq pagrirdines veiklos kitr; pajarnq surna

It

l,AGtilNDI\[:S \ Eilil.os s.\N.\t l)os

I

DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSIU
KOMANpTRUOCTU

II
IV

P2t
t,02
P22

VI

KVA[-IFIKACIJOS KELINlO

\TI I

PAPRAS IOJO REMONI'O IR EKSPLOATAVIMO

VIII
IX

,\III

NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU
SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA
SOCIALINIU ISMOKU
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITU PASLAUGU

\IV

KITOS

I)

Pr\(;I{INI)INES vEIIiLOS PEII.\'IIISIS AIi I)EI-I('IT;\S
KII'OS VEI KLOS REZULTATAS

X

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVES-TINos
II

l

stuoZer4M

TAISYMO ITAKA
PELNO MOKESTIS

?.0Jlt.rJ l

4.87 5.20

9.'792.18

1.236.648.98
L236.648.98

L264.83s.67
1.264.83s,67

-2,901.t62,2.1

80.0s6.87
I L397.04
L783.00
-8.503,69
131.501.08
-5.056.52

-t84.113,87

-90. I I J,.10

l)w,0rla\tut
(vyriausiasis bulrakeris ( buhaltens,

tru-'
(lyArusasl

4.360.

I

-9.840.43
-45. I 90.20

-4.451.t9
-158 883 02
33.389,67
-33.000.26

I

-2. I

s9.89

I 352 00
-246.299.39
-93.055,92
-1.285.28
85.688.07
I 26.850.57

-32.358.56

-41.162.s0

96.402.(r0

-90,1,1

I

I

J.856.0,1

298.85 I,72

82.1 I 2,6s

298.851,72

82.r I 2.65

(Da]la
lgaiiotaailrnmistracijG;A;vat-

I

78.706,48
I r.065.04

I

cRiw4ow'

-2.931...1{).1.s6

1.698.302.57

42 .507

-4. I 29.38
-56.37s.20
-200.8 r 6.96
-80 3(r7 ?

P0l

4.261 ,29
4.661 ,60
43',7.562.s4

,09
-305.636.28

I .7

-40.200.00

P23

2.9Jt.r 19,28
|.666.283_61

-88.83 1.87

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSA\,ryBES
METODO ITAKA
NUOSAVYI]ES METODO JTAKA
(;ITYNASIS PEt{\'ntsrs At{ I)E}-t( t1-,\s
TENKANTIS KONTROLI UOJANiTELAI,T SUAJEKTTX
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

I

I

1.580.399,83
1.2t9.447.
6.538.82
349. s38.60

P2l

KI'fOS VEIKLOS S4NAUDOS
I. I N.\NSINES III INVES'I'ICI NES VDI KLoS RI'ZT] LI'AI'AS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDV

(vielojo sektoriaus subjekro vadovas arUa.;o

laikotarpis

-1

TRANSPORTO

XI
XII

PraOjQs ataskaitinis

5
2.8

Il

,2

eurois

3

PAGRINI)INIS VEI KI,OS P,,\JANIOS
FINANSAVIMO PAJAMOS

ll

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

k*dahrrt!"i,"
(vardas ir pavarde)

lhuo {dptua
(*a[!?p^,ard.)

€

:

o
O6

sH'5+o
EqR

S

S}

'ET9

-S\s)

AE

r\3

I

3

r

*

F

i!

;

+a

6

s

oi

:

^)

.e5

qSS

I

e

E

t

.e€
>iyaE
i

09
a

i€1.1

i€
5E

3

!

*;
z

t
x

EE\

g

E\t

il5\l

>,-

1

o:

EEsle
:td

't

\

Ee

-t
.EE

F

tD esl
\Jl
FZr \t
o=N

N

1

9

r
X

X

I

EL

I

*F

9is
3?

a-

o-

X

x

>?,

I

X

X

i
d
E
.9

.;
E

z

j

€

'i'&
9o
72
th

1a

<F
:<
acV

a?
AF

E

?=
EZ

.9.

:6

E o

:6'

o{
?z

,'tr
EE

9

.9E
.=-2^
t 3.E

\a

E

b
o
E

E(

o:6
'io,N.d

€

E t9
I eE
a
.9 s6
.f aoB

i

='a

a
D 6 a

1D t
p

E

E

a

a
E

q

t

a F

a

E

iiz

6

a

;a

z

E 9
6
s.

2

.t

t

€
o

o 2
E

'tr
J

o

E

q

e

td *3

E

I
E

:a

q

.9

^i E.>
E d=

'5

.d
,H

!

E

.sa

t
E

i

'a e
a

s g
o

E
'!

v

I

-l =l

o

E

E
E

I

,N

X

'a
E

o
o
q€

I

sXT
cNo
{qR

ci p

-d

.rL
Z\Elt

E tcl

<9\l
EiLLI'l
<:

<a

!e
>'N *l

I
I

O

sQdls

#s'tl

P= PI

! =s,l
r:Q
j
E
!
!

.;

!
!

't
a

9ga
<z
=V
.hz
-il
4
<F

5g
CF
!<

;?
?2
ea

ZZ
ct

EE
.9E
E
'i';o
c
!
9
=,-Y
!
to-

=^
!'a
';r
';E
!!
-9

,!
oE.
:,sd
E 55

u

c3
I eE

!i6
'9zo
.= oa

E RE

\

Nlv
.sl sl
=\

ds*

a
'd

<a2
<o
yp
qA
FO
d^
by
J1

9e
ZJ
=a
j

(,
3

i
d
8
!

a

E
8
!

.a;

9vt
<z
-Y
ntz
7e
.>>
<F
Dg
9:(
r<
7.2

6
E

o

5

-e

:_?
.E .za

.r!
E
q;d
0';;
3 49

Ec

a-g

v
a

}'k
9g
EO
OE

E

;a'N.9AE

E 9a

fi eE
is
s
!ia
.i'9 2a
oB

E R'

9.

F
trl

t

v

E

3

9

&

o

o
F

3

J

^S

(€*
KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Vie5oji istaiga, Taikos pr.67,94112 Klaipeda, Tel./faksas (8 46) 34 0l 32, el. p. info@klaipedosgpmc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 140199874
PVM moketojo kodas LT401998716

. FINANSINTU ATASKAI'TU
AISKINAMASTS ITASTAS 20I8-I 2-31
2019-03-12 Nr. F13- 18

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Vie5oji istaiga,,Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras".
fstaiga yra pelno nesiekianti ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
kurio tikslas tenkinti vie5uosius interesus.
[staiga isteigta 2004 m. gruodZio 1 d.
[staigos teisine forma - vie5oji istaiga, priklausomybe - valstybine, grupe - profesinio
mokymo istaiga. Steigejas - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija. Centro savininko
teises ir pareigas igyvendinanti institucija ( vienintelis dalininkas) - Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministerija. Centras yra registruotas paramos gaveju.
f staigos veiklos laikotarpis neriboj amas.
[staiga turi [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, istatymq nustatyta
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. [staiga turi antspaud4 su savo pavadinimu ir
sqskaitas bankuose, savo simbolik4, atitinkandi4 jos pagrindines veiklos sriti, [staigos finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq centras neturi.
[staigos buveine - Taikos pr. 67, Klaipeda LT-94112.
fstaigos juridinio asmens kodas -140199874.
PVM moketojo kodas -LT401998716.
fstaiga turi padalinius:
Tgstinio profesinio mokymo skyriq, isteigt4 1993 m., buveines adresas - Klaipeda,
Alyvq g. l0A. Mokymas vykdomas pagal tgstinio profesinio mokymo programas;
Pirminio profesinio mokymo skyriq, isteigt4 2012 m., buveiniq adresai - Klaipeda,
Lelijq g. 5 ir Klaipeda, Alyvq g. l0A, Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bei pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas;
Mokomqji pastat4, isteigt4 l9J2 m, buveines adresas - Klaipeda, Taikos pr. 67
Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas;
Transporto, sandeliavimo ir rySiq sektorinis praktinio mokymo centrq, isteigt4
2014 m., buveines adresas - Klaipedos rajonas, Klaipedi5kiq g. l. Mokymas vykdomas pagal
pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas.
f

staigos bendrabudiai :
buveines adresas - Klaipeda, Baltijos pr. l8;
buveines adresas - Klaipeda, Lelijq g. 5.

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

ir

profesinio

2

grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo btidas;
pavienio mokymosi forma, savaranki5kas mokymo proceso organizavimo budas.
fstaiga turi frkini, finansini, organizacini bei teisini savarankiSkum4, istatymq nustatytq
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. [staigos veiklos laikotarpis neribojamas,
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. [staiga yra paramos gaveja. {staiga yra pelno
nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes
herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo atributik4.
[staiga turi teisg uZsiimti ir kit4 istatymq nedraudZiama fikinE 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 vie5qi4 istaig4 Klaipedos statybininkq mokykl4" Klaipedos
statybininkq mokykla reorganizuojama jungimo
prijungiant prie reorganizavime
dalyvaujandios vieSosios istaigos Klaipedos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro.
Nuo 2016 m. rugsejo 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m. birZelio 20 d. isakymu Nr. V-555 ,,Del Klaipedos statybininkq mokyklos
reorganizavimo" istaiga reorganizuojama jungimo bldu prijungiant vieS4j4 istaig4 Klaipedos
statybininkq mokyklq prie vie5osios istaigos Klaipedos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro.
Nuo 2016 m. gruodZio 20 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m.lapkridio 10 d. isakymu Nr. V - 1069 ,,Del vieSosios istaigos Klaipedos profesinio
mokymo ir reabilitacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centro istatq patvirtinimo" pakeistas istaigos pavadinimas.
[staigoje 2018 m. pradZioje dirbo 163 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 158.
[staiga sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto
ataskaitq rinkinius. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruo dLio 31 dienos
duomenis. Ataskaitoje pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais

bDdu

-

eurais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais. S4skaitq likudiq perskaidiavimo
rezultatas (-0,60 Eur). Likudiai perskaidiuoti taikant neat5aukiam4 valiutos perskaidiavimo
kurs4 G3,4528).
Sqlygt+, kurios galetq paveikti tolimesng centro veikl4, neiZvelgiame.

III

SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai
[staigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Tvarkant apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir
jq reik5memis:
- subjekto (fstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkini

turi buti itrauktas tik istaigos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis

turtas, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai);
- veiklos tgstinumo ({staigos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes
funkcijas
teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos tEstinumo
ivertinim4, atsiZvelgdami vis4 prognozuojamq ne trumpesnio kaip 12 menesiq laikotarpio po
finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4, atlieka asmenys, atsakingi uZ {staigos
finansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos tgstinumo
principo, aiSkinamajame raSte turi b[ti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del kurios [staiga nesilaike
veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq
rinkinys);

ir

i
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- periodi5kumo ([staigos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma i finansinius metus
arba kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq
rinkinys. {staigos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio
dienos duomenis. Veliau ivykusiq [kiniq operacijq ir frkiniq ivykiq apskaita ir atskleidimas
finansinese ataskaitose yra apraSyti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Po ataskaitiniai lvykiai".
[staigos finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis aplinkybemis finansiniai metai
gali bDti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieZastys ir ai5kinamajame raSte
atskleidZiama informacijayra nurodyi Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Ataskaitinis laikotarpis");
- pastovumo ([staiga pasirinkt4 apskaitos politikE taiko nuolat arba gana ilg4 laik4,
nebent reikSmingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq bfltinybg pakeisti apskaitos politikq, siekiant
teisingiau parodyti {staigos turtq, finansavimo sumas, isipareigojimus, grynqj! turtq, pajamas ir
sqnaudas, ir (arba) to bltq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba
pagal pasikeitusias Siq standartq nuostatas);
- piniginio mato (visas [staigos turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis
turtas, pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine iSrai5ka finansiniq ataskaitq
valiuta);
- kaupimo (fstaigos Skines operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami tada,
kai jie ivyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo principq pajamos
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o s4naudos tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant !
pinigq gavim4 ar i5mokejim4);
- palyginimo ({staigos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s4naudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. {staigos finansinese ataskaitose pateikiama
ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq prie5 ataskaitinius metus finansiniq metq informacija.
Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su
kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq finansinese ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai ivertinti [staigos finansines blkles pokydius. Jei keidiami finansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, {staiga pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavimq,
praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq 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 s4naudq verte negali buti
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini, atsakingi
|staigos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus, pavyzdliui, skolas, kuriq nesitikima
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai isitikina, kad
finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir sqnaudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta verte);
- neutralumo ([staigos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi b[ti objektyvi
ir ne5aliSka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi b[ti siekiama i5 anksto numatyto rezultato);
- turinio vir5enybes prieS form4 (fstaigos [kines operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje
registruojami pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form4. Ukines operacijos ir
fikiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jq turini ir
ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines formos).
Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
- pinigq ({staigos iSlaidos pripaZistamos tada, kada i5mokami pinigai, o pajamos
pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai);
- subjekto;
- periodi5kumo;
- pastovumo;
- piniginio mato.
Visos fikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais
vienetais, apvalinant iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

-
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Visos [kines operacijos ir ivykiai registruojami fstaigos s4skaitq plano sqskaitose,
taikant [staigos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reitatavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms fikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams
arba straipsniams ir apskaitos procedfrroms.
Toliau pateikiama {staigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, [kinss operacijas, iikinius ivykius ir jq apskaitos procedlras.
Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka apibreZimq, t. y.materialios
formos neturintis, nuo kitq fstaigos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas,
kuriuo fstaiga disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
- pagristai tiketina, kad Institucija b[simaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines
naudos;

- galima patikimai nustatlti turto isigijimo ar pasigaminimo savikainq;
[staiga turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. [staiga kontroliuoja turt4, jei turi teisg gauti i5 jo ekonomines naudos b[simaisiais
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turlq gali priklausyti nuo juridiniq teisiq i t4 turt4 atsiradimo
arba nuo jq pasikeitimo.
I5ankstiniai apmokejimai uL nematerialqj! turt4 yru registruojami ilgalaikio
nematerialioj o turto s4skaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina.
ISlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks
didesng ekonoming naudq, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,
atdmus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sumQ;
- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,
atdmus turto nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad
nematerialiojo turto savikaina b0tq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4.
Amortizacija skaidiuojama, atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos
normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama skaidiuoti
nuo kito menesio, 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 vertes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tamavimo laiko
nematerialiojo turto amortizacij a neskaidiuojama.
Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, i5skyrus atvejus, kai
tredioji Salis isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje
aktyviai prekiaujama tokiu turtu.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertOjimo poZymius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma, maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto
vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama
anksdiau pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali
virSyti jo balansines vertds, kuri b[tq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.
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Nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas perZiurimas, kai yra polymiq, kad
anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali bfiti reik5mingai pasikeitgs. Naudingo tamavimo

laikas negali virSyti teises aktuose numatytq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo
laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tamavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra
atitinkamai kore guoj amas.
I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodya [staigos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e TA-2.
Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yrapripaListamas, 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 vien4 veiklos cikl4;
jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 vie5ojo
sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialioj o turto vertg.
Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultfiros
vertybems, kitoms vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus
vienkartinio naudojimo).
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS:
- Leme;
- pastatai;

- infrastruktfiros ir kiti statiniai;
- nekilnojamosios kult[ros vertybes;
- ma5inos ir irenginiai;
- transporto priemones;
- kilnoj amosios kultUros vertybes;
- baldai ir biuro iranga;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas;
- nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.
I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal lstaigos poreiki.
I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio
materialiojo turto s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas:
- Zeme, kultlros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikrqja verte;
- bibliotekq fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nuvertejimo, jei
jis yra, sum4;
- likgs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.
Kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiam4ja verte
(ei Sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kultflros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vete
nustatoma (teikiant prioritetq pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registrq tvarkandio
subjekto atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei
gali blti patikimai
arba
simboline
vieno
(ei
euro
verte
yra
savikaina
lygi nuliui arba taip pat negali
ivertinta,
isigijimo
b[ti patikimai ivertinta).
fstaiga patikslina Zemes, kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikraja vertg kiekvienq
finansiniq metq pabaigoje, prie5 rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra
koreguojama per ataskaitini laikotarpi, jei lstaiga gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis
tikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte b[tq nuosekliai paskirstyta per vis4 turto naudingo

ji
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tamavimo laik4. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai,
pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Lemei, kultrlros vertybems, kitoms
vertybems ir bibliotekq fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra
perZitrimi, kai yra poZymiq, kad anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine verte
gali b[ti reikSmingai pasikeitg. Naudingo tamavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutind verte, pradedant nuo laikotarpio, kuri
buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine verte, turi b[ti nudeveta per likusi
(patikslintq) ilgalaikio materialioj o turto naudingo tarnavimo laikq.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, iSskyrus iemE, kulturos vertybes ir kitas vertybes,
apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra
pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo
apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant turto balansinE vertg ir ta padia
suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i
tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto nuvertejimo suma, turlo balansine verte
po nuvertejimo atklrimo negali vir5yti jo balansines vertes, kuri bDtq buvusi, jeigu turto
nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.
Zemes, kultflros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansing vertg. Ta pati suma
registruojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, malinant tikrosios vertds rezervo s4skaitoje
esandi4 sumq. Jei su atskiro turto vienetu susijgs tikrosios vertes rezeryo likutis tampa lygus nuliui,
tikrosios vertes rezervq virSijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZlstant ataskaitinio
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijEs
turto vienetas yra naudojamas).
Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo
rekonstravimo ir remonto darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto iSlaidomis yra didinama
ilgalaikio materialiojo turto savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas,
jeigu iSlaidos reik5mingai pailgino turto naudingo tarnavimo laikq arba reikSmingai pagerino turto
nauding4sias savybes. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq
ar nepadidina turto funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio
s4naudomis. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikainos, sukaupto
nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis
apskaitomas veiklos rezultatq ataskaitoj e.
Kai tikrqia verte ivertintas turtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai
perduodamas ar kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas maZinamas ta suma,
kuri priskiriama tam turtui. Turto nura5ymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas
tikrosios vertes rezervas, didina sukaupt4 pervirSi arba maLina sukaupt4 deficit4. Turto
neatlygintino perdavimo kitam subjektui atveju perduodama ir tikrosios vertes rezervo dalis,
susijusi su Siuo turtu.
I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e TA - l.
Biologinis turtas
Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka Siuos turto
pripaZinimo kriterijus:
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- fstaiga turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir

jikontroliuoti;

-

pagristai tiketina, kad Institucija btsimaisiais laikotarpiais iS Sio turto

gaus

ekonomines naudos arba Sis turtas bus naudojamas socialiniais, kulturiniais, gamtosauginiais,
moksliniais, teisesaugos, paZintiniais tikslais;
- galima patikimai nustatyti turto tikrqj4 vertQ arba isigijimo savikain4.
Pirminio pripaZinimo metu Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikrqja verte, atemus ivertintas pardavimo vietos iSlaidas, arba isigijimo ar
pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir isigijimo ar pasigaminimo savikaina negali bflti
patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro
patvirtintomis normatyvinemis kainomi s.
Pirminio pripaZinimo metu ne Zemes flkio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikrqja verte arba isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir
isigijimo ar pasigaminimo savikaina negali blti patikimai 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
tikrqia verte (ei turtas naudojamas ne Zemes [kio veikloje) arba tikr4ja verte, atemus ivertintas
pardavimo vietos i5laidas (ei turtas naudojamas Zem6s [kio veikloje);
pirminio pripaZinimo metu isigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas
biologinis turtas yra rodomas isigijimo ar pasigaminimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius,
jei tokie yra.
Tikrqja verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra ivertinama kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertds pokytis apskaitomas veiklos rezultaq
ataskaitoje, maZinant (ei tikroji verte padidejo) arba didinant (iei tikroji verte sumaZejo)
ataskaitinio laikotarpio s4naudas.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto vienetas yra
naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau
pripaiinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte negali vir5yti jo buvusios isigijimo ar
pasigaminimo savikainos.
Zemes [kio produkcija nera biologinis turtas ir Zemes [kio produkcijos gavybos
momentu yra registruojama kaip atsargos.
I5sami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto
apskaitos tvarkos apra5e TA-3.

-

Atsargos

savikaina.

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo

Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo
(pasigaminimo) savikaina arba grynqja realizavimo verte, atsiZvelgiant ! tai, kuri yra maZesne.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes 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 yra pripaZistama
sqnaudomis tE laikotarpi, kai yra suteikiamos vieSosios paslaugos (arba pripaListamos atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudoj imu (pardavimu) susijusi operacij a.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainE,
Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas iSduotas" (FIFO) atsargq ikainojimo bld4 arba konkrediq
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kainq bud4. Atsargq ikainojimo btdas parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Sios
atsargos yra sunaudoj amos, pob[di.
Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios
realizavimo vertes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir pan. yra pripaZistami
to laikotarpio, kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nura5ytq sumq
s4naudomis.

I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine verte, ji apskaitoje
parodoma taip, kad nauja balansine verte b[tq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne
didesne negu atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo
atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo verte, s4naudos.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita tvarkoma nebalansinese sqskaitose.
ISsami atsargq apskaitos tvarka yra nurodya {staigos Atsargq apskaitos tvarkos apraSe TA- 5.

i

Finansinis turtas

Finansiniam turtui, kuris gali blti 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.
I5ankstinius 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 aktq ar sutartyse nustatyta tvarka turetq atsiskaityti,
kiti mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.
Pinigus sudaro pinigai kasose
banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra
trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali bDti greitai ir lengvai iSkeidiamos i Zinom4 pinigq
sumQ. Tokiq investicijq terminas nevirSija trijq menesiq, o vertes pokydiq rizika yra labai nedidele.
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai {staiga gauna arba pagal vykdom4 sutarti igyja
teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4.
Pirmq kart4 pripalindama finansini turt4, i5skyrus finansini turtq, kuris paskesnio
ivertinimo metu ivertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq,
[staiga ivertina ji isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumoketa arba moketina uZ ji suma arba kito
perduoto turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos neitraukiamos finansinio turto
isigijimo savikain4 ir yra pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas
sandoris, finansines ir investicines veiklos sqnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio ivertinimo
metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq, pirminio
pripaZinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.
[vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas itris grupes:
- parduoti laikomas finansinis turtas;
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;
ilgalaikes
trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos
i5ankstiniai
apmokejimai.
Parduoti laikomu finansiniu turtu fstaiga laiko: isigytas kitq subjektq akcijas (iSskyrus
investicijas asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko ina5us vieS4sias istaigas
(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansini turtq, kuri lstaiga yra
nusprendusi parduoti.
Finansinis turtas priskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo f,rnansinio turto tik
tada, kai {staiga ketina ir sugebes ji laikyti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo

ir

i

-

i

ir

ir

i
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finansinio turto pavyzdiiai: obligacijos su nustatyta i5pirkimo data (kai [staiga ketina jas laikyti iki
i5pirkimo termino ar atgauti i5 esmes visq jq balansing vertg). Nuosavybes vertybiniai popieriai
nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto,
kai:
- Institucija ketina laikyti finansini turt4 neribot4 laik4;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansini turtE;
- emitentas turi teisg i5pirkti Institucijos laikom4 finansini turtq uZ sum4, kuri yra
reikSmingai maZesne uZ jo amortizuotq savikain4.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas i5 naujo ivertinamas
taip:
- parduoti laikomas finansinis turtas - tikr4ja verte (i5skyrus investicijas i vertybinius
popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertds negalima nustatyti,
bei dalininkq ina5us i vie54sias istaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai Sis
parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius);
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina;
- paskolos - amortizuota savikaina;
- kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;
- per vienerius metus gautinos sumos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 fstaiga nustato, ar yra poZymiq, kad
finansinio turto (ar pana5aus finansinio turto vienetq grupes) balansine verte gali bfiti sumaZejusi, t.
y. finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketin4 atgauti uZ t4 finansini turtq sum4.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje
nuvertOj
imas".
,,Turto
Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota
nuvertejimo suma, maZinant tu(o balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio
laikotarpio finansines ir investicines veiklos s4naudas, i5skyrus gautinq sumq ir i5ankstiniq
apmokejimq nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir
nura5ytq sumq s4naudoms arba kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant i tai, su kuria veikla
yra susijusios gautinq sumq ir iSankstiniq apmokejimq sumos).
[staiga nura5o i5 apskaitos registrq finansini turtq (ar jo dali) tik tada, kai ji netenka
teises to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. [staiga netenka teises kontroliuoti finansinio
turto tada, kai gauna vis4 sutartyje numatyt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia
Sias teises kitoms Salims.
Investicijos i asocijuotuosius arba kontroliuoj amus subj ektus

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems {staiga daro lemiam4
poveiki (subjektai, kuriuose fstaiga turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises valdyti
subjekto veiklq pagal galiojandius teises aktus, istatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto
apskaitos tvarkos apraSe).
Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems lstaiga daro reikSming4
poveiki (subjektai, kuriuose [staiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja kitos
reik5ming4 poveiki apibreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe).
Investicijos i pavaldZias biudZetines istaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinese
ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.
Investicijos i kontroliuojamas vie54sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos
vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektq)
konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina.
Investicijos i kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir

atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.
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Investicijos asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek
konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metod4. I5 asocijuotqjq
subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansing vertg.
Dividendq pajamos {staigos atskirose finansindse ataskaitose yra registruojamos
finansines ir investicines veiklos pajamq s4skaitose. Paskelbus dividendus, biudZetine Institucija
pripaZista apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautinas
dividendq sumas ir moketinas i biudZetE dividendq sumas.
Rengianti konsoliduot4sias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus subjektq grupe yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel vie5ojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio Ekines
operacijos ir jq rezultatai yra eliminuojami.
[staigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas paskuting metinio ataskaitinio
laikotarpio dien4, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, pinigq iplaukos ir i5mokos.
fstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik flkiniq operacijq su prie
vieSojo sektoriaus subjektq grupes nepriklausandiais kitais subjektais rezultatai (pervirsis arba
deficitas).
Turto nuvertejimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metini finansiniq ataskaitq rinkini, {staiga nustato, ar yra turto

nuvertejimo poZymiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi [staigos ilgalaikiam materialiajam
turtui ir nematerialiajam turtui:
- i5oriniai poZymiai:
- reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa;
- per ataskaitini laikotarpi turto rinkos verte sumaZejo reikSmingai daugiau, negu b[tq
sumaZejusi del iprastinio turto naudojimo per t4 pati laikotarpi;
- per ataskaitini laikotarpi [staigos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba
Vyriausybes politikoje ivyko reik5mingq pokydiq, susijusiq su fstaigos turimo turto naudojimo
apimtimi ir pobldZiu, kurie daro neigiam4 poveiki [staigos veiklos rezultatams;
- vidiniai poZymiai:
- yra irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
fstaiga turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudojamas veikloj e ;
- per ataskaitini laikotarpi ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5mingq
ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobldZiu, tokiq kaip turto galimybiq
nei5naudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktfirizuoti veiklq, kuri4 vykdant
naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turtq anksdiau, negu iki tol tiketasi, ir panaS[s pokydiai,
darantys neigiam4 poveiki [staigos veiklos rezultatams;
- turtui eksploatuoti ir priZifrreti reikia daugiau iSlaidq, nei buvo numatyta i5 pradZiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi [staigos finansiniam turtui:
- yra Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe,
kad skolininkas bankrutuos;
- nesilaikoma sutarties sqlygq, pavyzdliul laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi
kiti isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaug\, ui kurias buvo i5 anksto sumoketa, suteikimas;
palflkanq 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 isipareigojimus fstaigai ir yra tikimybe, kad gindas
bus i5sprgstas ne [staigos naudai;
- finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.

-
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Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos s4naudas.
Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nuraSymui. Turtui nuvertejus, yra mailinama
turto vieneto balansind vertd, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t. y. turto

vieneto isigijimo 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 ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau
pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali virSyti jo
balansines vertds, kuri bfitq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.
I5sami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apraSe TA-1, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe TA-2.
Finansiniai isiparei goj imai
Ilgalaikiams finansiniams isipareigoj imams priskiriami :
- ilgalaikiai skoliniai isipareigojimai;
- ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
- kiti ilgalaikiai isipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriami:

-

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis

ir trumpalaikiai atidejiniai

(Zr.

Sios

apskaitos politikos

skyriq,,Atidejiniai");
- ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqjq metq 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 santykiais susijg isipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;
- kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami

tik tada, kai [staiga prisiima
atsiskaityti kitu finansiniu turtu. fsipareigojimai pagal
planuojamus sandorius nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio
isipareigojimo apibreZimo (t. y. kol fstaiga neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kit4 finansini
turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis
isipareigojim4 sumoketi pinigus

ar

s4lygomis).

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, i5skyrus

finansinius
isipareigojimus, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq
atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, yra vertinami isigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu
susijusios i5laidos pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kaijos
susidaro. Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami
amortizuota savikaina.

rodomi:

Po pirminio pripaZinimo finansiniai isipareigojimai finansinese ataskaitose yra

- finansiniai isipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, tikr4ja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai
skoliniai isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis , - amortizuota savikainaj
- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai *
isigijimo savikaina.
Finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, fstaiga neturi.

t2
fstaiga nura5o i5 apskaitos registry finansini isipareigojim4 ar jo dali tik tada, kai isipareigojimas
ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.
I5sami finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta fstaigos Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq isiparei goj imq apskaito s tvarko s apra5e.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumos [staigos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq
fondq, Europos Sqiungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijq,
kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti {staigos nuostatuose nustatytiems
tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos
apima ir [staigos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas [staigos
i5laidoms dengti ir kaip param4 gaut4 turt4.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
- finansavimo sumq gavejas uZtikdna, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos s4lygos finansavimo sumoms gauti;
- yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq irodymq, kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
- finansavimo sumq dydis gali bUti patikimai ivertintas.
Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustatyta tvarka pateikus parai5kq gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte auk5diau
nurodyti kriterijai.
Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltiniq,
net kai finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami auk5diau
pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos
finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bfkles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:
- finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
- finansavimo sumas kitos i5laidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gali b[ti registruojamos nemokamai ar
uZ simboling kain4, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqji turt4, biologini turt4 ar atsargas arba
gaws pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms iSlaidoms yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Finansavimo sumos arba
dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.
Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra
nepriskiriamos s4naudoms tokiu atveju yra maZinamos gautos finansavimo sumos ir
registruojamos perduotos finansavimo sumos.

-

jq

Kitiems

ne

vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo

sumos

registruojamos kaip [staigos finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo
skirtas Siam tikslui, pajamas.
fstaiga, perduodama finansavimo sumas ne vieSojo sektoriaus subjektams, registruoja
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:
kai perduoda savo turt4, isigytq i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus
subjektams, kai del to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybes

-

metod4;

- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai [staiga perduoda savo
turt4, isigyt4 i5 finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viesojo
sektoriaus subjektus.
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Kitiems vieSojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos,
uZ kuriq panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti
[staigai, registruojamos kaip i5ankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.
fstaiga, gautas finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpininkq,
apskaitoje registruoja turtq ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumtl Saltini,
kurinurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.
[staigos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal
finansavimo Saltini ir tiksling paskirti.
I5sami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Finansavimo sumq
apskaitos tvarkos apra5e TA-7.
Pajamos

{staigos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant [kines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq
programq vykdym4.
[staigos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant
nepagrinding veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su
Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi
ekonomine nauda, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti su
paj amq uZdirbimu susij usias s4naudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo
I

Saltinius ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tipg (pagrindine veikla, finansine ir
investicine veikla arba kita veikla).
Pajamomis laikomas tik fstaigos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. {staigos
pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Institucijos
gaunama ekonomine nauda. Kai [staiga yra atsakinga uL tam tikrq sumq administravim4 ir
surinkim4, tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir neturi
teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4 pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq
dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tQ ataskaitini laikotarpi, kuri
yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar kt
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.
ISsami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta [staigos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e
ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e TA-9.
S4naudos

{staigos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, vykdant
[kines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.

[staigos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, atsirandandios, vykdant
nepagrinding veikl4.

ir

S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo
palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant
i
pinigq iSleidimo laikq.
Sqnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis,
kuri tenka per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems iiipareigojimams.

I5laidos, skirtos pajamoms uZdirbti bfisimaisiais laikotarpiais, apskaitoje ."g1rt*o;urnor ir

t4
pateikiamos finansinese ataskaitose kaip turtas

ir

pripaZistamos sqnaudomis b[simaisiais

laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai [staigos s4naudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensacij os suma.

Sqnaudos ivertinamos tikr4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais
jq ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (neiskaitant i jq atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas
atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei I m. ir pallkanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos,
arba

sqnaudq dydis ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sum4.

Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos sqnaudos parodomos, atsiZvelgiant i

jq pobudi (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).
ISsami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos S4naudq apskaitos tvarkos
apra5e ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraSe 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
ekonomines prasmds.

Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo)
i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir

sandorius, atsiZvelgiant
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 turt4 nuomininkui, didZioji dalis
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 palflkanos reik5mingai skiriasi
nuo rinkos palDkanq normos arba nera nurodytos, turto isigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant visq sutartyje nurodyt4 imokq sum4 iki dabartines vertes, taikant apskaidiuotq
paltikanq normq sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finansinio isipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos b0du isigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto
amortizuojamoji verte)
paskirstoma per visq jo 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 finansinds nuomos imokos yra
padalijamos, iSskiriant turto vertes dengimo sum4, palEkanas ir kitas imokas (kompensuotinas
nuomos sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos
sutartyje). Pallkanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje
registruojamos kaupimo principu,
y. registruojamos tq ataskaitini laikotarpi,
kuri
apskaidiuojamos moketinos palflkanos.
Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos
apskaitoje kaip s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi
priskiriamos
pagrindines veiklos s4naudoms.
su turto nuosavybe susijusios

atveju

t.

ui

ir

Sandoriai uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiamq uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5

15

sandoriq uZsienio valiuta bei iS uZsienio valiuta iSreik5to turto ir lsipareigojimq likudiq
perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq
s4skaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio
iskaita ir
parodytas tik perskaidiavimo del valiutos kursq pokydiq rezultatas.
Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar
parduodant) valiut4, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos
s4naudos.

Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyil.
I5sami sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines
ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos aprase.
Atidejiniai

Atidejiniai pripaZistami

ir

apskaitoje registruojami,

kai atitinka visus Siuos

pripaZinimo kriterij us :
- fstaiga turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neatSaukiam4ji pasiZadejimq) del
buvusio ivykio;
tikimybe, kad isipareigojim4 reikes padengti turtu, yra didesne uz tikimybg, kad
nereikes;

- isipareigojimo suma gali blti patikimai ivertinta.
Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o informacija
apie susijusi su tiketina sumoketi suma neapibrehtqi isipareigojim4 yia pateikiama finansiniq
ataskaitq aiSkinamaj ame raSte.
Atidejiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais
ivykiais.
Atidejiniais nepripaZistami numatomi b0simi nuostoliai ar iSlaidos, susijg su
[staigos blsima veikla.
{staiga pripaZista atidejinio sumq, atsiZvelgdama labiausiai tiketin4 dabartiniam
isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq. Atidejinio
sumos dydis nustatomas, remiantis panaSios veiklos patirtimi, pasirasytomis iutartimis, priimtais
teises aktais, ekspertq iSvadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.
Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZi[rimi ir jq verte
koreguojama, atsiZvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei paaiSkija, kai
lsipareigojimq turtu
dengti nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami irba su*a2ina-i, maZinant
finansines b[kles ataskaitos straipsniq ,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq
metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.
Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertes ir isipareigojimui Uiaingor rizikos rinkos
ivertinim4.
Finansinese ataskaitose atidej iniai yra rodomi :
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai labiausiai
tiketina isipareigoj imui padengti reikalingq i5laidq suma;
ilgalaikiai atidejiniai amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina
isipareigoj imui padengti reikalingq iSlaidq suma).
ISsami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Atidejiniq, neapibreZtqjq
-apskaitls
isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo
tvarkos apra5e.

i

-

-

NeapibreZtiej i lsiparei goj imai ir neapibreZtasi s turtas

s4skaitose.

NeapibreZtieji isipareigojimai

ir

neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi nei finansines bflkles
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama ai5kinamajame
raste. Kai tikimybe yra labai mala, kad reikes panaudoti turt4
isipareigojimui padengti arba kad
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neapibreZtasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai5kinamajame ra5te ndra
pateikiama.
Informacija apie neapibftZtqi turt4 ir isipareigojimus turi blti perZi[rima ne rediau
negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai biitq
tinkamai atskleisti aiSkinamaj ame ra5te.
Poataskaitiniai ivykiai

dienos

Poataskaitinis ivykis - ivykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio
iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie {staigos finansing

padetipaskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos {staigos finansinei padediai ar veiklos
rezultatams balanso dat4), yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant jq
i itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji poataskaitiniai
yra
rodomi
ivykiai
finansines bEkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie fstaigos

finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie lvykiai parodo sqlygas,
po paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaiiiniai
ivykiai.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame raSte, kai jie

atsiradusias

reikSmingi.

Apskaitos politikos keitimas

[staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bfrtq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia,
kad bltq galima nustatyti |staigos finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.
fstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis
VSAFAS I ,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas,,.
Ukiniq operacijq ir frkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
fstaigos apskaitos politika gali buti keidiama:
- del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
- jei to reikalauja kiti teises aktai.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant
retrospektyvini b[d4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg
visada butq buvusi
naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir ikiniams
ivykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq
ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaiiinio
laikotarpio finansinese ataskaitose.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos
keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikoiarpio informacija
finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.
Apskaitos politika gali btti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes
informacija uZ vis4 ataskaitini laikotarpi turi blti parodoma, taikant vienod4 apst<aitos poiitltE
pana5aus pobfldZio Dkinems operacijoms ir [kiniams
ivykiams.

ji
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Apskaitiniq iverdiq keitimas

ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turto ir
vertg
ir tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas
isipareigojimq
turto ir isipareigojimq vertei nustatyti.
Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vertes negali biiti tiksliai
apskaidiuotos, o tik ivertintos.
Apskaitiniai iverdiai yra perZiflrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi, atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos
klaidos taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas t4 ataskaitini laikotarpi, kuri
keitimas buvo atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bud4.
Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio iverdio pokydio,
turi bflti parodytas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai
buvusi Sio ataskaitos elemento vert6. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
Apskaitinis

pateikiama aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

-

Apskaitos klaida klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo
apskaitos metodo taikymo, neteisingo [kines operacijos ar [kinio irykio registravimo ar del
apsirikimo.
Esmine apskaitos klaida einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del
kurios praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali b[ti laikomos
i5 esmes patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento
turto vertes.
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali blti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamojo
ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.
Klaidq taisymo itaka 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 itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama ai5kinamajame ra5te:
esminiq apskaitos klaidq pob[dis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine klaida buvo padaryta;
kokiems finansines b0kles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas turejo itakos;
koregavimo suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant grynqii ataskaitinio laikotarpio
pervirSi ar deficit4.

-

Informacijos pagal segmentus atskleidimas

fstaigos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius
segmentus pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq biudZetq pajamq ir iSlaidq klasifikacijoje.
Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai
pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms
vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai.
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Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq priskyrimo segmentui
pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4 Institucijos ,.iklor dali apimandiam
Svietimo segmentui.
Istaigos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal
kuriuos bfitq pateikiama informacij a finansinese ataskaito se.
Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamiej i skaidiai

Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq lplaukos ir i5mokos
-atast<aiiq
finansinese ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq
rinkini, turto ir
pat
taip
pajamq
ir
s4naudq
isipareigojimq,
tarpusavio iskaita nigalima, iSskyrus atvejus, kai
konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios iskaitos.
VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio
iskaita gali b[ti
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiant tik rezultatq (t. y.- iS pajamq atemus atitinkamas
s4naudas): pelnq arba nuostoli.PavyzdZiui, rezultatas pelnas arba nuoitolis yra rodomas, perleidus
ar pardaws ilgalaiki turt4, keidiant uZsienio valiut4.
Palyginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq
klasifikavim4.

III

SKYRIUS
PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas
Straipsniai
Programines frangos ir ios licenciiu

Likutine verte
2018-12-31
1667,47

2017-12-31
4100,19

Per ataskaitini laikotarpi istaiga isigijo nematerialaus turto uZ 89,95 Eur.
Per ataskaitini laikotarpi nura5yta nematerialaus turto (programines
irangos), kuri pilnai
nudeveta ir veikloje nenaudojama, isigyjimo verte 184,75 Eur.
Pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje nematerialaus turto sudaro 607596,58 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas
Straipsniai

Ilgalaikis materialus turtas
Zeme
Pastatai

Infrastrukt[ros statiniai
MaSinos ir irgnginiai
Transporto priemones
Baldai ir biuro iranga
Kitas ilgalaikis turtas
Nebaigta statyba ir iSankstiniai apmokeiimai

Likutine verte
2018-12-31
7014155,71
339690,00
3346414,29
2044429,03
14317,29
95264,19
48797,26
92877,69
1032365,37

2017-t2-31
6198334,97
339690,00
3407326,08
2183921,25
15770,79
I 10731,08
35017,41
105878,37
0,00

Zemes tikrosios vertes nustatymo data yra 2018 12 31, vadovaujantis Registro centro
duomenimis. Palyginus su praejusio ataskaitinio laikotarpio informacija, Z"rn., verte balanse

nepasikeite.
Per ataskaitini laikotarpi isigyta ilgalaikio materialaus turto uZ 61492,05 Eur iS kurio:
- isigyta irengimq - 2834,83 Eur;
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- isigytas transporto priemonO, kurio isigijimo verte -22743,03 Eur;
- isigyta baldq ir biuro irangos, kuriq isigijimo verte - 26480,16 Eur;
- isigyta kito ilgalaikio materialaus turto, isigijimo verte - 9434,03 Eur;
- bibliotekos fondas (pergrupuotas i5 trumpalaikio turto grupes) padidejo verte
Eur

-

534,70

Per ataskaitini laikotarpi nura5ytas netinkamas tolimesniam naudojimui ilgalaikis materialus
turtas maSinos ir irengimai 10831,79 Eur, baldai, biuro iranga- 18482,05 Eur, kitas ilgalaikis
materialus turtas - 1646,00 Eur, transportas - 64012,72Eur.
Per ataskaitini laikotarpi koreguojama (pergrupuojant) 2017 m. ilgalaikio materialaus turto
isigijimo verte 10653,34 Eur ir sukaupto nusidevejimo suma (pergrupuojant) 327,91 Eur, nes
neteisingai apskaidiuota isigijimo savikaina. 2015 metais neteisingai uZregistruotas pastato sukaupta
nusidevejimo suma, kuri tikslinama (pergrupuojant) - 14484,50 Eur
veikloje naudojamas pilnai nudevetas ilgalaikis materialus turtas, kurio
sudaro 674248,86F;w.
Nebaigtos statybos s4skaitoje sukaupta suma 1032365,37 Eur, tai pastatq esandiq adresu
Taikos pr. 67, Klaipeda statybos darbai atnaujinant (modernizuojanQ ir didinant energijos vartoj imo
efektyvumq pastatams:
pastatas2C2P unik. Nr. 2196-9005-4019;
pastatas 3C4P unik. Nr. 2196-9005-4038;
pastatas 4C4P unik. Nr. 2196-9005-4021.
Kelio statybos darbams (adresu Klaipedos raj. Ketvergiq k., Klaipediskiq g. 2)
Nura5ytas pagal panaudq gautas ilgalaikis materialus turtas - isigijimo vert62599l,26Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, nebalansineje s4skaitoje apskaitomas ilgalaikis materialus
turtas gautas:
i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos - isigijimo verte 2197815,43 Eur;
i5 kitq istaigq gauta isigijimo verte - 1274963,t9 Eur.

-

-

-

Pastaba Nr. P05. Ilgalaikis finansinis turtas

Likutine verte

Straipsniai

20t8-12-31

Ilgalaikis finansinis turtas

0,00

2017-12-31
1129,42

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikis finansinis turtas sumaZejo - 1129,49 Eur, del Zalos
atlyginimo buvusiai darbuotojai pagal Klaipedos tarprajonines MDEK sprendim4 Nr.051722.
Pastaba Nr. P08. Atsargos
Straipsniai

20t8-t2-31

Balansine verte
2017-12-31
1977,71

MedZiagos Zaliavos ir iikinis inventorius
1613,05
grupuojamos
jq
Atsargos
pagal
funkcijas.
atsargas
sudaro
veikloje
naudojamos kanceliarines ir flkines prekes, maisto produktai,
fstaigos
kuras, degalai, tepalai automobiliams, [kinis inventorius ir kt. medZiagos bei Zaliavos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargq likudiai buvo tokie:

Atsargq straipsniai
Kanceliarines ir fikines prekes
Maisto prekes
Kuras, degalai, tepalai
Prekes isigytos uZ simboling kain4

2018-12-3r
443,00
152,27
1017.78

2017-12-31
328,80
247,48
1

370,1 0

31,33
I5 viso:

1613.05

1977,71
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Kuras, degalai, tepalai automobiliams, [kines prekds, maisto produktai istaigoje laikomi tokio
dydZio, kad uZtikrintq istaigos veikl4 sekandio menesio pradZiai.
Per ataskaitini laikotarpi nuraSyta trumpalaikio turto gauto pagalpanaud4 ui 12616,41 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, nebalansineje s4skaitoje apskaitomas trumpalaikis materialus
turtas gautas:
i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
verte 193499,88 Eur;
i5 kitq istaigq - verte 21464,89 Eur.
Nebalansineje s4skaitoje apskaitomas [kinis inventorius, kurio verte302276,18 Eur.

-

Pastaba Nr. P09. ISankstiniai apmokejimai
Balansine verte

Straipsniai

I5ankstiniai apmok6i imai
ISankstiniai apmokejimai tiekeiams
Ateinandiq laikotarpiq sqnaudos
Ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro draudimas

20t8-12-31

2017-12-3t

11050,97
8454,97
2596,05

12509,32
8978,75
3530,57

- 2596,05 Eur.

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos
Straipsniai

2018-t2-31

Balansine verte
2017-12-31
299639,53
1129,42

Pcr vienerius metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikes finansinds sumos

254607,70

Gautinos sumos uZ turto naudojirnq,
parduotas prekes, turt4, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos

74128,73

91900,70

131604,32
41745,23

163240,72
43368,69

ll2g,42

Gautinos trumpalaikes finansinds sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro ll29,42Eur.
Tai ilgalaikio finansinio turto einamqjq metq dalis (Zalos mokejimas buwsiai darbuotojai).
Gautinas sumas 74128,73 Eur sudaro pirkejq isiskolinimas uZ turto naudojimq, parduotas
prekes, paslaugas.
Sukauptos gautinos sumos sudaro 137604,32 Eur, iS jq:
- valstybes biudZeto leSos, finansuoti mokiniq profesini mokymq- 115650,87 Eur (darbo
uinokesdio ir Sodros imokos -5655,94 Eur, paprasto remonto iSlaidoms -144,21 Eur, komunalines
paslaugos
23301,51 Eur, prekes ir paslaugos
738,16 Eur, rysiq paslaugos
17,55 Eur,
transporto i5laikymui- 243,84 Eur, darbdavio socialine parama 94,12 Eur, sukauptas atostogq
rezeryas sodros ir garantinio fondo imokos - 85454,54 Eur);
Kitos gautinos sumos per ataskaitinilaikotarpiyra 41745,23 Eur. IS jq:
- sutarties ivykdymo garantija - 32202 Eur sumoketa AB ,,Swedbank" pagal2}l/ m.liepos
3 d. Sutarti Nr. USIT-59/SR-196 su Lietuvos darbo birLa prie SocialineJ uprurgo, ir daibo
ministerijos del profesines reabilitacijos paslaugq teikimo. {vykdZius sutarties r4tygur lesos
graZinamos i lstaigos banko s4skait4.

-

-

-

-

-
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Pastaba Nr.

Pll.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Straipsniai

2018-12-31
445396,51

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Balansine verte
2017-12-31
480600,85

2018 m. gruodZio 3l d. imones banko s4skaitoje bwo 444262,06 Eur, iS jq:
- nuosavq leSq 430994,29 Eur;
- kitq finansavimo Saltiniq - 227,95 Erx;
- projektams vykdyi - 13039,82 Eur;
- biudZeto leSq s4skaita (Svietimo ir mokslo administravimas) - 0,00 Eur;

-

Grynqjq pinigq likutis imones kasoje

-

I134,45 Eur.

Pastaba Nr. Pl2. Finansavimo sumos
Balansine verte

Straipsniai

Finansavimo sumos
IS valstybes biudZeto

I5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq
tarptautiniq organizaci j g
I5

ir

kitq Saltiniq

2018-t2-3t

20t7-t2-31

5405399,60
926992,39
4476787,77

5663719,52

1619,44

3048,61

969470,75
4691230,16

I5 valstybds biudieto - 926992,39 Eur, i5 jq:
- IT isigyti -925973,67 Eur;
- atsargoms isigyi 402,59 Eur;
- kitoms iSlaidoms 1018,72 Eur.
I5 Europos S4jungos 4476787,77 Eur, i5 jq:
- IT isigyti 4463499,77 Eur;
- kitoms iSlaidoms 13288,00 Eur.
Dotacijq gaunandioms istaigoms, kurios dalyvauja projekte ERASMUS 2016-l-LT0l -KA202023178 pervestos le5os - 49731,00 Eur.
I5 kitq Saltiniq - 1619,44 Eur, i5 jq:
- IT isigyti - 966,49 Eur;
- atsargoms isigyi 571,71Eur
- kitoms i5laidoms - 81,24 Eur.

-

-

-

Pastaba

Nr.Pl3,l4 Ilgalaikiai isipareigojimai
Straipsniai

Balansine verte
2018-12-31

20t7-t2-31

Ilgalaikiai isispareiso i imai

654946,01

1129,42

Ilgala kiai finansiniai isipareigoi imai
Ilgala kiai atidejiniai

654946"01

0,00

0,00

1129,42

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai padidejo gavus lengvating
paskol4 pastatq atnaujinimui didinant energijos vartojimo efektyvumq, pagal LR Vyriausybes 2014
m. lapkridio 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtint4 ,,Vie5qjq pastatq energinio efektyvumo didinimo
program4".2018 m. balandZio l0 d. su UAB,,Vie5qjq investicijq pletros agentura" pasiraSytos
sutarys Nr. 42ICVVP-P070/8, Nr. 42/CVVP-P069/7, Nr. 42iCVVP-P068/6. Bendra paskolos suma
per 2018 metus sudare 851398,94 Eur. Paskolos gr4Zinimo terminas 2038-04-10.
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Sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikis finansinis isipareigojimas, t.y. gauta beprocentine
paskola, ivertintas amortizuota savikaina - 654946,01 Eur, kuri buvo apskiidiuota pritaikius
apskaidiuotq paltkanq norn4, buvusi4 paskolos gavimo momentu (2018 metq centrinio banko

vidutine pallkanq norma 2,563 proc.). Finansinio isipareigojimo isigijimo savikainos ir

amortizuotos savikainos skirtumas, t. y. finansinio isipareigojimo amortizacijos suma 2087g8,43
Eur, apskaitoje 2018-12-31 pripaZistama kaip finansines ir investicines veiklos pajamos. Finansinio
isipareigojimo, ivertinto amortizuota savikaina, amortizacijos suma, tenkanti ataskaitiniam
laikotarpiui, priskiriama finansines ir investicines veiklos s4naudoms 12335,50 Eur.
Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai sumaZejo
ll2g,4g Eur, del
Zalos atlyginimo i5mokejimo buvusiai darbuotojai, pagal Klaipedos tarprajonines MDEK sprendimq
Nr.051722.

-

-

TRUMPALAIKIAI

IS

IPAREIGOJIMAI

Pastaba Nr.P15. Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis
Balansine verte
20r8-t2-31
2017-t2-31
1129,42
1129,42

Straipsniai

llgalaikiq atiddjiniq einamuiu metu dalis

Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dali sudaro ll2g,42 Eur (Zalos mokejimas buvusiai

darbuotojai).

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikes moketinos sumos
Straipsniai

2018-12-3r
307017,12

Trumpalaik6s moketinos sumos
Moketinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
{iekej ams moketinos sumos
Su darbo santykiais susiig isipareigoiimai
Sukauptos moketinos sumos
Kiti trUmpalaikiai isipareigo j imai

126163,60
5957,83
159815,56
I 5080, I 3

Balansine verte
2017-12-31
271136,09
0,00
539t2,35
77245,62
134928,19
5049,94

Pastaba Nr. P17. Tiekejams moketinos sumos
Balansine verte

Straipsniai

Moket nas sumos uZ kur4 ir degalus
Moket nas uZ komunalinius mokesdius
Moketinos sumos uZ paslaugas
Moketinos sumos uZ prekes
I5 viso:

2018-t2-31

20t7-12-31

3213,97
23739,28
97488,86
172l,5g
126163,60

3 3 83,79
37221,97
1 l30g,gg
1997,72
53912,35

Tiekejams moketinos sumos uZ paslaugas padidejo del vykdomq statybos darbq, kuriq skola
sudaro -93573,36Eur.
Pastaba Nr. Pl7. Su
LI darbo santykrars
ki
Straipsniai

Moketinas darbo uZmokestis

sr"rsi

I

rel

lrnal
Balansine verte
2018-12-31

20t7-t2-31

0,00

34053,1 g
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I4oketinas
Moketinas
Moketinos
Moketinos

gyventoj q pAiamq mokestis
socialinio draudimo imokos
sumos pagal vykdomus ra5tus
darbdavio socialinio draudimo

0,00
859,52
0,00
5098,31

26372,33

5957,83

77245,62

6572,41
9933,25
314,45

imokos
I5 viso:
Pastaba Nr. P17. Sukauptos moketinos sumos
Straipsniai
Sukaupti atostoginiai
Sukauptos atostoginiq socialinio draudimo
imokos
Ateinandio laikotarpio pajamos
I5 viso:

Balansine verte
2018-12-31
20t7-12-31
120791,01
102748,63
37812,99
32179,55
1271,66

0,00

159815,56

134928,19

Sukauptus atostoginius sudaro priskaitytas darbo uZmokestis uZ nepanaudotas atostogas,
priskaityta VSD mokesdio darbdavio dalis ir imokos garantini fond4. Atostoginiq kaupiiiai
i
tikslinami vienq kart4 metuose gruodZio 31 d. Skaidiivimo pagrindas yra vidutinis darbo
uZmokestis priskaidiuotas i5 paskutiniq trijq menesiq darbo uzmokeieio.
Pastaba Nr. P17. Kitos moketinos sumos
Balansine verte

Straipsniai

Moketinas PVM
Kitos moketinos sumos
Gauti i5ankstiniai apmokejimai
I5 viso:

2018-t2-3t

2017-12-3t

5128,04

2660,30
2389,64

7353,56
2599,53
15080,13

5049,94

Pastaba Nr.Pl8" Grvnasis turtas
Straipsniai

Grynas turtas
Dalininkq kapitalas
Rezervai
Einamqjq metq pervirSis ar deficitas
Ankstesniq metq pervirSis ar deficitas

2018-t2-31
1359999,26
298339,62
274609,97
298851,72
488199,95

Balansine verte
2017-12-31
1061147,54
298339,62
274608,97
82312,65
405887,30

Pastaba Nr.P21. Pagrindines veiklos pajamos ir kitos pajamos
Straipsnis

Pagrindin0s vciklos pa.iamos
Kitos veiklos pajamos

Balansine verte
2018-12-31
2017-12-31
1236649,,99
1261835,67
211065,04
126850,57

Pagrindines veiklos pajamos uZ suteiktas mokymo programas yra maZesnes 28186,69
Eur.
skirtumu palyginus su 2017 l2 3l laikotarpiu.
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Kitos veiklos pajamos - 211065,04 Eur. I5 jq: nuomos pajamos 48671,10 Eur, parduotq
prekiq (valgyklos) 82159,40 Eur, Kitos paslaugos (isskyrus nuo*4;, tai paslaugos uZ.pirmosios
pagalbos kursus, privalomasis higienos kursus, kitos pajamos
- 80234,54 Eur (kirpyklos, masaZo
paslaugq pajamos, komunaliniq paslaugq kompensavimas, ooVairuotojq paZeidejq;'tuisq pajamos.

Pastaba Nr.P22. Pagrindines veiklos s4naudos
Straipsnis

Pagrindin6s veiklos sqnaudos
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

Balansine verte
2018-12-31
2017-12-31
2907162,27
2931401,56
1742507,09
t698302,57

sqnaudos

ir amortizacij a
Komunaliniq paslaugq ir rySio s4naudos
Kornandiruodiq
Transporto
Kvalifikacijos kelimo
Paprasto remonto ir eksploatavimo
Nuralytos sumos
Finansavimo
Sunaudotq veiklo.j e atsargq savikaina
Socialiniq iSmokq
Nuomos
Kitq paslaugq
Kitos
Nusidgvej imas

305636,29
180056,97
11397,04
51783,00
8503,69

314360,15
184113,97
9840,43
45190,20

l50l,0g

158883,02
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5056,52
56375,20

4457,19

11352,00
133389,67

88831,87
40200,00

33000,26
2159,89
246299,39
93055,92

4l2g,3g
200816,96
80367,23

Pagrindines veiklos s4naudos palyginus su praeitq metq s4naudomis to padio laikotarpio yra
maZesnds 27242,35 Eur.
Lyginant su praejusiq metq tuo padiu laikotarpiu darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos
padidejo 44204,52 Eur del naujq priimtq darbuotojq dirbti pagal projekt4; komunaliniq pasiaugq
ir
rySiq sQnaudos sumaZejo 4057,00 Eur; komandiruoOiq- sanaudq puaiaeio 1556,61 Eur-del
\gmandiruodiq i5vykq pagal vykdomus ES projektus; transporto s4naudor pudid.;o 6s92,BO Eur del
didesnio skaidiaus mokymo pravaZiavimq su mokomuoju transportu; kvaiifikacijos kelimo
s4naudos padidejo 4046,50 Eur, nes kvalifikacijos kelimui 2018 metrais buvo skirta daugiau;
Paprasto remonto ir eksploatavimo sqnaudos sumaZejo 27381,94 Eur; Sunaudotq atsargq savikainos
s4naudos yra maZesnAs 444557,80 Eur., nes maZiau
isigyta fikinio inventoriaus; nuomos s4naudos
padidejo 1969,49 Eur del didesnio skaidiaus mokymq, seminarq, pristatymq organizuojamq kituose
miestuose; finansavimo s4naudos padidejo 45023,20 Eur, nes perduota 24774 Eur didesnis
finansavimas ne vie5ojo sektoriaus subjektams pagal numatyt4 ES projekto ERASMUS 2016-1LTo1-KA202-023178 plan4. 20249,20 Eur perduota LR Svietimo,
io ir sporto ministerijai uZ
atliktus rekonstrukcijos darbus nekilnojamam turtui i5 nuosavq leSq, pagal panaudos sutarti 2016
spalio 3d. Nr. 5-608.
Lyginant su 2017 metais sumaZejo kitq paslaugq sqnaudo s 45482,43 Eur ir kitos s4naudos 126gg,69
Eur.

-it

Pastaba Nr, P22. Darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos
Straipsnis
Darbo uZmokesdio s4naudos

Balansine verte
2018-12-31
20t7-12-31
1321443,56
1295299,95
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Ligos paSalpq s4naudos
Socialinio draudimo nuo darbo uZmokesdio
I5 viso:

4800,61

1982,42

416262,92
1742507,09

401020,20
1698302.57

Pastaba Nr.P22. Komunaliniq paslaugq ir ry5io s4naudos
Straipsnis

Sildymo sqnaudos
Elektros energijos s4naudos
Vandentiekio ir kanalizacijos s4naudos
Ry5iq paslaugos
Kitos komunalines paslaugos
I5 viso:

Balansine verte
2018-12-31
2017-12-3t
88670,39
92629,77
65876,20
61070,69
13999,49
15189,34
4777,91
6320,24
6732,90
8904,83
180056,97
184113,97

Pastaba Nr.P22. Kitos pagrindines veiklos s4naudos
Balansine verte

Straipsnis

20t8-t2-31

Ilgalaikio turto nusidevej imas
Komandiruodirl
Transporto

Kvalifikacijos kelimo
Paprasto remonto ir eksploatavimo
NuraSytq sumq
Sunaudotq veikloj e atsargq savikaina
Socialiniq iSmokq
Kitos pagrindines veiklos s4naudos
I5 viso:

305636,29
11397,04
5 1783,00
8503,69
131501,09
5056,52
88831,97
40200,00
341699,77
984599,25

2017-12-31
314360,15
9840,43
45190,20
4457,19
158993,02
133399,67

33000,26
352867,20
1051 988,12

Pastaba Nr.P22. Kitos veiklos s4naudos
Straipsnis

Kitos veiklos sqnaudos

Balansine verte
2018-12-31
2017-1,2-31
32358,56
41162,50

Pastaba Nr. P23. Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos
Straipsnis

Finansin6s ir investicinds veiklos rezultatas
Paliikanq pajamos
trqqqq ir delspinigiq s4naudos

I'alllianq

s4naudos

Balansine verte
2018-12-31
2017-t2-3t
196402,60
-90,l rl
208789,43
0,00
-50,33
-90,14
-12335,50
0,00

Finansinis ir investicinis rezultatas padidejgs. Palukanq pajamas 20878g,43 Eur sudaro,
pajamomis pripaZinto finansinio lsipareigojimo nediskontuotoslr diskontuotq sumq
skirtumas,
kuris bus amortizuojamas per paskolos gr4Zinimo laikotarpi, kiekvienais finansiniais metais
pripaZistant paliikanq sqnaudas.

Ataskaitiniam laikotarpiui, priskiriama finansines
12335,50 Eur.

ir

investicines veiklos s4naudq suma

-
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Ilgalaikio turto (lSskyrus finansini) ir
biologinio turto isigiiimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam
biologiniam turtui isigyti
I5 valstybes biudZeto
I5 ES, uZsienio valstybiq
organizacijq le5q

912891 ,08

ir

32923,48

0,00
0,00
0,00

ir tarptautiniq

GraZintos

ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir bioloeiniam turtui isiwti

0,00

Kiti finansines veiklos pinigu srautai

0,00

Reik5mingq po ataskaitiniq ivykiq nebuvo.
NeapibreZtq isipareigojimq ir apibreZto turto ndra
Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.
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Ilona Grigiene

