Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centras

2019 M GRUODZTO 31 D.

pAsrBArcusru METU

FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
Parengtas pagal vie5ojo sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomvbes standartus

\_._.-'

Klrlpadoo E 1.'10

c.tvrtr.urko profBirio nokymo c!ntrr3! l40lf8?4 Abaq

2019 M. GRUODZIO

3l

g. l0A,

Kl.lpad6

m., Kt.tpado6 m, srv.

pr.tD.tgulu mctq FlNANslNru ATASKAITU TNKINYS

D.

(Visos sumos cur.is, jci n6lurodyra tjtaip)

Pdvininl8
ID:

DIL:

-21411t5940
2020-04-30 09i40:33

FINANSINIS BfIKLIS ATASKAITA
PAGAL2OI9 M. GRUODZIO3T D. DUOMENIS

?oa2-Q)

Eit.

c<

N,FEei

Paskutha rskritlnio

Sraipsniai

3

TURTAS

7.015.823,1E

lN€rnatsirlush runss
rrograDnne tranSa

t1

Nebaigd

P03
rr

projckli ir

Jos xcencl.los

issntsriniai

3

2t

n'ot[irnd--7.827 800.03

Iffiastrukmros ir kiti stdiniri

v€rrybcs

..-

Malinos ir irenginiai
r ransrDdo pnamn€s
t18

Baa

[.9

Kilas

ir truro

o,

86 601

Mhcral iniai isr€Uiai rr trtas

lt

-

Ilargos

ne .cra,nosros atsartos

'.s 'r
Mdriagos, zaliavos

n

inis invcuorius-

r\epa'gta gamxnr produkcla tr nebaigtos rykdiri sulanys

Ilgalail N narelarusrs

1r

brotogrnrs tunas. skidas Darduotr

675.79{.lJ
P08

2_265,36

2-265.36

R77

60

1.032.365,37

ilsrla*is ru.i,s

iTURTAS
TXUMPALAIKIS TUR_

.2

95 261

innga

NcbaiBa shtyba i! isrnkstidai mokajimai
xSara*,s nDrnsms n[tas

rua'cg

t4.31:

6",

I03.4

tn
to-

_61,41

Pr$rlli
Nekjlnojamosios kulrnros

lt

't

I 64t

llCrfti",nle'iot*iffi
t').

326,27

I,

KLlpadoa E nc.to
2019 M.

Cslvrmu*o Dmf.linto Dokymo c.nrr.!,

cRUoDZIo3l

(Visos $rnos

srtis, ici

D. D$tb.lgurlq

14019987t Atyvq

& l0A, Kt.tpado6

In.,

Ktripdo!

m.

irv.

n.tq TINANS|N|U ATASKAITU RrNKrNys

nenurodys kiraip)

FINANSINIS BOKLTS ATASKAITA
PAGAL 2OT9 M. GRUODZIOSI D. DUOMf,NIS (..3i[YS)

rvr.soJo sc(onlus subJdto vadovas arba jo i8,]iotas admnishacuos vadovas)

Dalia Manisauskiena

Vilija Zlikauski.nc

KhlDado. Ern rlo

c.lvrn.urto profBirto hotyno ccntr.!,

2019 rrr. GRUoDzIO

lr

D.

140199E74 Atyvq

I

lOA, lodpado! n., Klripado! m.

!rv.

p$ib.t8uri{ m..q FINANSINIU ATASKAITV RTNKINYS

(Viios sumos srl.is, j€i nenurodls kitlip)

ID

D/L

-2117415940
2020-04-30 09:40:33

VEIKLOS REZULTATU ATASI(AITA
PAGAL 2OI9 M. GRUODZIO 3I D. DUOM ENIS

.&zeos-oz u,.f/343
(dit!)

Poteikino \'olilla

APSKAITOS POLITIKOS

i

hkslunas:

XurttrtO rr ts"rrntp

Dali. Mrni$usld.rt

-lvca$pavara5-

-8
Erq
E:8

6aR

.t-

-d

sl*

fl;
it;
!tt
-l rl'

.\.
l:vr

EnP

3:(l
,51
EE Ti€
it9S

ESHI

Ei
i

I

!
!
I

{
JE
i

?E
:<

IE

t!

t,

IE

ll

t;

Eg

tc

t-"

:<

t2

6

!.E
l!
-tl
.! .f-

5

E

!

a

E EI
.!: !-E
4a
::i
i c; q
E gd
! 9E
'i i8
g

i ir

F>_

IE

I

E

IE

t'
t!

IE
l-e

'g

,e

t
8
rg

5
.b

t

-g

.ESn

E:9
E!R
eqR
Q{

h

2p

=q,
rgq

E1
:Y
rE

I
I

rlt

riXl?Y tJ]
d: dl
FiNI
iNl
I

t
c

I
!

l?

.5>
<E
s9

e9

t=

dz
!.E

E;

!l

{ .ia
a !!
,l o:E
!:E

6 ir
{ >;
?_ 98
r ia

E

.;

<o

i!

J

o

i
,{;
!
{
ts

t:

7e
i?

ta

5i

si

IE
t'z

EZ

t€

IE

t:
t.g

i1
az

t;

iE
EE

t:

t6

5.

r:

3
1C
a ae
o:1

=
i 8E
E ?;

E:5
P R'

t:

!

E

a

9

E
&

I
i!g

*

t

(€r
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Vie5oji istaiga, Taikos pr. 67,94t12 Klaip€da, Tel. (8 46) 34 01 32, el. p. info@klaioedosspmc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 140199g74
PVM mokdtojo kodas LT401998716

FINANSINIU ATASKAITU
A$KNAMASTs irASrAS zots-t2-31
2020-03-02 Nr. F13 - 66

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Viesoji f staiga ,,Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centras,..
._ lstaiga yra pelno nesiekianti ribotos civilinds atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio
tikslas tenkinti vieSuosius interesus.
lstaiga isteigta 2004 m. gruodZio 1 d.
{staigos teisine forma - viesoji istaiga, priklausomybe - valstybine, gupe - profesinio
mokymo istaiga. Steigejas - Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto mlnisterija. Centro
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija (vienintelis dalininkas) Lietuvos Rispublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija. centras yra registruotas paramos gavdju. Nuo 2016 m.
rugsejo ld. vadovaudamiesi LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2OtO m. birzitio 20 d.
isakymu
Nr.v-555 ,,Del Klaipedos statybininkq reorganizavimo" prijungta vS[ Klaipedos statybinikq
mokykla.
{staigos veiklos laikotarpis neribojamas.
. fstaiga turi lkini, finansini, organizacini ir teisini savarankiskum4, istatymq nustatyta
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. {staiga turi antspaud4 su savo pavadinimu ir
sqskaitas bankuose, savo simbolikq, atitinkandi4 jos pagrindines veiklos sriti,
{staigos finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq cenhas neturi.
fstaigos buveine - Taikos pr. 67, Klaipeda LT-91208.
juridinio asmens kodas 140199874.
f staigos
PVM moketojo kodas - LT401998716.
fstaiga turi padalini Neigaliqiq profesinds reabilitacijos skyriq, adresu _ Leliiq g.5,

Klaipeda.

fstaiga turi padalini profesinio mokymo, adresu Alyvq g. 10A, Klaipeda.
Istaiga turi padalini Transporto, sandeliavimo ir rySiq sektorinio praktinio mokymo centras,
Klaipedi5kiq g.2 Ketvergiq k. Klaipedos raj.
fstaiga turi bendrabutdius adresu - Leliiq g. 5, Klaipeda ir Baltijos pr. 1g, Klaipeda.

fstaigos vykdoma pagrindind veikla: profesinis mokymis; profesind reabilitacija,

medicinine reabilitacija, vairuotojq mokymas, socialiniq paslaugq teikimas suaugusiems asmenims,
turintiems negali4 ir socialines rizikos suaugusiems as.enimr, kitas, niekur nepri-st<irtas Svietimas.
Istaiga turi iikini, finansini, organizacini bei teisini savarankilkum4, istatymq nustatyt4
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg.
lstaigos veiklos laikotarpis n"rito;*nas,
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. lstaiga yra paftrmos gaveja.
istaiga yra pelno
nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis u..uo, turintis anispaudq-su valstybes
herbu ir savo pavadinimu, sqskaitas bankuose, savo atributik4.
lstaigoje 2019 m. pradZioje dirbo 158 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 163.

2

lstaiga sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto ataskaitq
rinkinius' Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarl.tai pa[al 2019 m. gruodZio 3l dienos duomenis.
Ataskaitoje pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Reipublikos piniliniais vienetais eurais.
-

II

SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai
{staigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
lvarkant apskaitq ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir jq
reikSmemis:
- subjekto (fstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir ! finansiniq ataskaitq rinkini turi
btiti itrauktas tik istaigos nuosavas arba patikijimo teise valdomas, naudojamas ir diJponuo.ya.us
valstybes ar savivaldyb6s turtas, finansavimo iumos ir
isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir
s4naudos bei pinigq srautai);
- veiklos tgstinumo (]staigos finansinds ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ate-ity.;e aitits jai pavestas
valstybes
funkcijas
teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigolimus. Veiklos tgstinumo
ivertinimq, atsiZvelgdami ! visq prognozuojam4 ne trumpesnio' kaii i2 menesiq laikotarpio po
finansiniq ataskaitq rinkinio p_atvirtinimo informaci;q, atlieta ur-"nyr, atsakingi uz
finansiniq ataskaitq parengimq. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, n"riluik*t vei-klos Istaigos
tgstinumo
principo, aiSkinamajame raSte turi biiti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del kurios
lstaiga nesilaike
veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas nn*ririq
ataskaitq
rinkinys);
- periodi5kumo (lstaigos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma i finansinius metus arba
kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq
rinkinys.. fstaigo.s finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio
laikotarpio
dienos duomenis' Veliau ivykusiq iikiniq operacijq ir otinirl
ivykiq apskaita ir atskleidimas
finansinese ataskaitose yra aprasyti Sios apskaitos- politikos skyriuje
,,po ataskaitiniai !vykiai.,.
fstaigos finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis ailinicybemis finansiniai metai
gali buti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieiastyi ir aiikinamajame
ralte
atskleidZiama informacija yra nurodyti Sios apskaitos politikos skyriuje
,,Aturkuitini, laikotarpis,.);
-.plstovumo (lstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4,
nebint
.
reikSmingi ivykiai ar aplinkybds nulemtq bttinybg pakeisti apskaitos politiiq, sieiiant
teisingiau
parodyti Istaigos turtg, finansavimo_ sumas,
isipareigojimus, grynqii turtq, pajamas ir s4naudai, ir
(arba) to biitq reikalauj am a pagal galiojandiq vsepas
feieinamqsil' nuostatas uba pagal
pasikeitusias Sit] standartrl nuostatas);
- piniginio mato (visas lstaigos turtas, finansavimo sumos,
isipareigojimai, grynasis turtas,
pajamos ir s4naudos finansindse_ataskaitose rodomi pinigine iSraiska finansiiitl
atasi;tq valiuta);
- kaupimo (fstaigos [kines operacijos ir fikiniai
apskaitoje
registruojami
tada, kai
ivykiai
jie jryksta, ir pateikiami to laikotarpio finansin€se ataskaiiose.
ragar kaupirio p.iri.ipq pajamos
registruojamos tada, kai jos uzdirbamos, o s4naudos tada, kai jo-s patiriamos,'neatsizvilgiant
I
pinigq gavim4 ar iSmokej imq);

..

ir

..

-

.

-

, -

palyginimo (fstaigos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos

su

s4naudomis, patirtomis, uZdirbant
.tas pajamas. lstaigos finansin"re utaskuitose pateikiama
ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq
priei ataskaitinius metus finansiniq metq informacija.
Finansin6s ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus'duomenis
su
kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriauslubji[tq rin-siner" ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai ivertinti fstaigos finansines blkies pokydius. Jei keidiami
finansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, lstaiga pateikia pakeistus straipsnius ar jq
klasifikavimq,
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praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq sumomis,
taip, kaip
nurodyta Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos keitimas);
atsargumo (lstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,
finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir s4naudq vefte negali b0ti
nepagristai padidinta arba nepagdstai sumaZinta. Rengiant nransiniq ui^t uiiq rinkini, atsakingi
fstaigos asmenys patikrina visus subjektyvius vertinimus, pavyzdZiui, skolas, kuriq nesitikima
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai
isititina, kaa
finansinds ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumo-s,
isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta'verte);
- neutralumo (|staigos ftnansinese ataskaitose pateikta informacija turi bfiti objektyvi ir
_. _
nesaliska. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi b[ti siekiama iS anksto numatyto rezultato);
- turinio vir5enybds prieS form4 ({staigos iikines operacijos ir fikiniai
lvykiai apskaitoje
rgqistruojami pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form4. utines opeiaciiosir
iikiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finaniinese ataskaitose pagal jq turini ir
ekonoming prasmQ net ir tada, kai toks iq pateikimas skiriasi nuo
iq teisines ror*os;."
Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkin!, vadovaujarnasi siais principais:
pinigq (lstaigos islaidos pripazistamos tada, kada iimokami pinigai, o pajamos
pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai);
- subjekto;
- periodiSkumo;
- pastovumo;
- piniginio mato.
Visos iikinds operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,
apvalinant iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelioJ.
Visos 0kines operacijos ir ivykiai registruojami {staigos s4skaitq plano s4skaitose, taikant
lstaigos apskaitos politika, parengtQ pagal vSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir
taisykles) atskiroms tikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaiiq elementams arba
straipsniams ir apskaitos procediiroms.
Toliau pateikiama Istaigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaiq elementus arba straipsnius, rlkines operacijas, ukinius
lvykius irjq apskaitos procediiras.

_

.

.

-

.

,.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaZfstamas, jei atitinka apibreZim4 t. y. materialios formos
neturintis, nuo kitq Istaigos nematerialiojo turto vienetq atsliriamas nepinigi*s turtas, kuriuo
lstaiga disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) neiiesiogines ekonomines
naudos, ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
- pagristai tiketina, kad Institucija biisimaisiais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines

naudos;

- galima patikimai nustatlti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;
lstaiga turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant ieisg apriboti juo naudotis kitiems) ir
kontroliuoti. {staiga kontroliuoja turt4, jei turi ieisg gauti i5 jo ekonomines naudos biisimaisiais
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklauiyti nuo
l*idiniq teisiq !tq hpt4 atsiradimo
arba nuo jq pasikeitimo.
_I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turtq yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo
turto sqskaitose.
Pirminio pripaiinimo metu nematerialusis turtas
ivertinamas lsigijimo savikaina. Islaidos,

ji

_

_

patirtos

po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina

nema'ierialiojo turto lsigijimo

savikainQ tik tuo atveju, kai galima patikimai nuitaty.ti, kad patobulintas nemate;ialusis
turtas teiks
didesng ekonoming naud4, t. y. kad atriktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas-

4
Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
- turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, y,ra rodomas
lsigijimo savikaina, at6mus
sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4;
- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,
atemus turto nuvertejimo, jei jis yra, sum4.
Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metodq taip, kad nematerialiojo
turto savikaina btitq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tamavimo laikq. Amortizacija
skaidiuojam4 atsizvelgiant i.teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus,
patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro
isakymu. Amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito
menesio, kai tu(as pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeslaidiuojama nuo kito m6nesio, kai
naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidZiamas, nurasomas arba kai apskaidiuojamas ir uZiegistruojamas to turto vieneto
nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tamavimo laiko
nematerialiojo turto amortizacija neskaidiuojama.
Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, isskyrus atvejus, kai
tredioji Salis isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tamavimo Liko pabaigoje arba kai rinkoje
aktyviai prekiaujama tokiu turtu.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazistami pagal nuvertejimo pozymius.
'apskaiiosPagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti sios
potititos styriu;e ,,turto
nuvertej imas". Nuostoliai del. turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiulq nuostoliq
suma, maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio iaikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant tai, kotiai veiklai vykdyti susijgs
turto
1
vienetas yra naudojamas). Kai velesnl ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aptintyUems, atkuriama
anksdiau pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimt atkurimo
negali
vir5yti jo balansines vertes, kuri biitq buvusi, jeigu turto nuvertdjimas nebutq buvgs pripaZintas.
Nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas perZifirimas, tai yra pozy-rq, kua
anksdiau nustatltas naudingo tamavimo laikas gali bfiti reik5mingai pasikeitgs. I.iaudingo
tamavimo
laikas negali vir5lti teisds aktuose numat)'tq terminq. Jeigu numatomas turto naudin[o tamavimo
laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tamivimo laiko, amortizacijos la-ikotarpis yra
atitinkamai koreguojamas.
I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta
lstaigos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e TA-2.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka siuos kriterijus:
- yra skirtas tam tikroms sav_arankiskoms 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 maZesnd uZ VyriausyUes nustatytq minimaliq
vieSojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.
. Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kult[ros
vertyb6ms, kitoms vertybdms, transporto priemonems' ir saunamiesiems ginklams (i5skyrus
vienkartinio naudojimo).
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobiidi skirstomas pagrindines grupes, nustat),tas
i
VSAFAS:
- Zeme;
- pastatai;
- infrastruktiros ir kiti statiniai;
- nekilnojamosios kult[ros vertybes;
- ma5inos ir irenginiai;
- transporto priemones;
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- kilnojamosios kult[ros vertybes;
- baldai ir biuro iranga;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas;
- nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.
{ smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal fstaigos poreiki.

I5ankstiniai apmok6jimai

uz ilgalaiki materialql! tu.te

y*

iegiJruojami ilgalaikio

materialiojo turto s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas:
- Zem€, kultiiros vertybds ir kitos vertybes yra rodomos tikqia verte;
- bibliotekq fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atemus sukauptq nuvertdjimo, jei jis
yra, sum4;
- likqs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas lsigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevdjimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4.
Kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiam4ja verte (ei
Sios vertybes yra apdraustos).. Kitu atveju kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq
tikoji vertd nustatoma
(eikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantii to turto rlgistr4 rvLtaneio
subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali Uui paiitimai
ivertinta, arba
simboline vieno euro verte (ei fsigijimo savikaina yra lygi nuliui irUa taip pat negali tuti patikimai
ivertinta).
fstaiga patikslina Zem€s, kurt[ros vertybiq
kitq vertybiq tikqi4 vertg kiekvienq
finansiniq metq pabaigoje, pries rengdama metine; finansines ataskaitas. rinJ;i vertJiaip
pat yra
koreguojama per ataskaitin! laikotarpi, jei lstaiga gavo naujos informacijos, furia vadoraujantis
tikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad
ilgalaikio materialiojo turto nuddvimoji vertd butq nuosekiiai past<ii.ifu p.r'ul.a turto
naudingo
tamavimo. laik4. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiivelgiant teises aktais nustatytus
ilgalaik'io
i
materialiojo turto nusidevdjimo. normatyvus, patvirtintui Svietimo ir mokslo ministro
i.uky.u.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaiiio materialiojo
turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo iikutines veftes
sumai,
pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos - zemei,- -kulturos vertybdms, kitoms
vertybdms ir bibliotekq fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra perZiiirimi,
kai yra poZymiq, kad anksdiau nustatltas naudingo tamavimo laikas ar likvidacine vert? gat
buti
reikSmingai pasikeitg. Naudingo tamavimo laiias ir likvidacine vert6 yra tikslinami, gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo
laikotarpio, kuri
buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacind verte, turi biiti nudeveta plr
likusi
(patikslintq) ilgalaikio materialiojo turro naudingo tamavimo laik4.
Nuostoliai ddl turto nuvertejimo, isskyrus zemg, kultiiros vertybes ir kitas vertybes,
apsk3ilojg pripaZistami pagal. nuvertdjimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvert6jimo poZyniai yra
pateikti Sios apskaitos politikos. skyriuje ,,Turto nuverttjimas". Nuostoliai dei
turto nuvertejimo
apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansing vert? ir
ta ;adia
suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant
tai, kokiai veiklai vykdyi susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai vdlesni ataskaiiini laikotarpf,i
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto nuvertejimo
sr.a, tu.to balansind verte
po nuveftejimo atkfirimo negali virsyti jo balansines vertes, kuri biitq buvusi, jeigu turto
nuvertej imas nebfitq buvgs pripaZintas.

.

..

,

ir

..

Zemds, kultiiros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios veftes sumar2ejimo nuostoliai
registruojami apskaidiuotq nuostoliq su.a,
-uiinant turto balansing vertg. Ta pati suma
regisrruojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, maZinant tikosios vertes rezervo '
sqskaitoje
esandiq sum4. Jei su atskiro turto vienetu susijgs tikosios vefies rezervo likutis
tampa lygui nuliui,
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tikrosios vertes rezervQ vir5ijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripa2istant ataskaitinio
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant tai, tot iai veikiai vykdyi susijgs
1
turto vienetas yra naudoj amas).
Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir
remonto darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto i5laidomis
1ta didinama ilgalaikio materialiojo
turto savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tamavimo laikas, jeigu i5laidos
reikSmingai pailgino turto naudingo tamavimo laik4 arba reilismingai pagerino turto niudingqsias
savybes. Jei.atlikti darbai nepagerina naudingrjq ilgalaikio materialiojoigio sarybiq
* ,"puJidinu
turto funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie nepripaZjstami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio sqrraudo.is. Kai
turtas
parduodamas arba nurasomas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo
ir, jei yra,
nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostois apskaitomas veiklos rezuliatq
ataskaitoje.

Kai tikrqia verte ivertintas turtas nurasomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar
-ti
kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios ,e.t", rer"*as mazinamas
suma, i<uri priskiriama
tam turtui. Turto nurasymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vertes
rezervas' didina sukaupt4 pervirSi arba maZina sukaupt4 deficitq. Turto neatlygintino perdavimo
kitam subjektui atveju perduodama ir tikosios vertes rezeryo dalis, susijusi su siui turtu.
ISsami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodlta Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe TA - l.
Biologinis turtas

. . .Biologinis turtas pripaZlstamas ir registruojamas

pripaZinimo kriterij us:

apskaitoje, jeigu atitinka Siuos turto

Istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti;
- pagristai tiketina, kad Institucija biisimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus ekonomines
naudos arba lis turtas bus naudojamas socialiniais, kultlriniais, gamtosaugini-ais, moksliniais,
teisesaugos, paZintiniais tikslais;
- galima patikimai nustat5rti tu(o tikei4 vertg arba
isigijimo savikainq.
Pirminio
pripaZinimo
metu
Zemes
frkio
veikloje
naudojamas
biologinis turtas apskaitoje
.
registruojamas tikrqia verte, atemus ivertintas pardavimo vietos iilaidi, arba
isigijimo ar
pasigaminimo savikaina. Jei tikoji verte ir
isigijimo ar pasigaminimo savikaina' negali btiti
patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zem€s 1kio ministro
patvirtintomis normatyvinemis kainomis.
. Pirminio pripaZinimo mgty 19 Zemes flkio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje
registruojamas tikr4ia verte arba isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroJi verte ir
ar
pasigaminimo savikaina negali biiti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamasisigijimo
simboline

vieno euro verte.
Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
. .- pirminio pripaZinimo metu tikrEia verte registruotas biologinis tu.tas yra rodomas tikqja
verte (iei turtas naudojamas ne.Zemes [kio veikloje) arba tikr4ia verti, atemus
ivertintas pardavirio
vietos iSlaidas (ei turtas naudojamas Zem€s tikio veikloje);
- pirminio pripaZinimo metu isigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas biologinis
turtas yra rodomas isigijimo ar pasigaminimo savikaina, atemus nuvertejimo -nuostolius, jei
iokie
yra.
Tikrqja verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra
ivertinama kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertes pokyis apskaitomas veiklos rezultaq ataskaitoje, maZinant
(ei tikroji vert6 padidejo) arba didinant (ei tikroji verte sumaZejo) aiaskaitinio iaikotarpio
sqnaudas.
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Nuostoliai del turto nuvertej imo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma,
turto balansing vertp ir ta padia suma registruojant ataskaiiinio faitoffio pagrindines
ryziynt
arba. kitos veiklos s4naudas (atsiivelgiant
i tai, kokiai v;iklai vykdyti .uri19. t,io ,i.netas yra
naudojamas). Kai vOlesn! ataskaitini laikotarpi, pasikeitus uptirtyue-r, 'utkuriama
anksdiau
pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte negali virSyti jo
buvusios isigijimo ar

pasigaminimo savikainos.
. Zemes tikio produkcija nera biologinis turtas ir Zemes iikio produkcijos galybos momentu
yra registruojama kaip atsargos.
ISsami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos
Biologinio turto apskaitos
tvarkos apra5e TA-3.

.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos
isigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Po. pirminio pripaiinimo atsargos finansindse ' ut*tuitor. yr:a rodomos
isigijimo
(pasigaminimo) savikaina arba gryn4la rearizavimo verte, atsizvelgiant
itai, tu.i na.Jerne.
Atsargos nukainojamos iki rearizavimo vertes tam, tuajq uutarsind
ve(e nevirsytq
bfisimos ekonominds naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti,
iiu, ut.*g* puruudojus (arba
pardavus).. Kai_ atsargos yra sunaudojamos (parduodamos;,
i! baiansine u"iJ fru frpu4rtu,,u
s4naudomis t4 laikotarpi, kai yra suteikiamos vie5osios p*iuugor (arba pripazistamos'atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apstarioie ' .rgiJt"i"i".* -lagal
nuolat
apskaitomq atsargq biid4, kai. buhalterineje apskaitoje regiitruojina
kiekviena su arsargq
sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq
savikain4,
Insitucija taiko ,,pirmas gautas -. pirmas isduotas" (FIFO) atsargq
ikainojimo uoe;; konkrediq
kainq bnd4. Atsargrl ikainojimo btdas parenkamas, atsizvelgian't 'i' atsar;q
ir veikios,-turioje sios
atsargos yra sunaudojamos, pobiidi.
Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios
realizavimo
vertds suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nurasymo ir pan.- yra
pripazistami to
laikotarpio, kuriuo sumazejo vert€ ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir
nurasytq sum'[s'qnaudomis.
Isnykus aplinkybems, del kuriq buvo sumazinta atsargq balansine' uerte, ji
_
apskaitoje
par.odoma taip, kad nauja balansine verte biitq lygi patikslintai
glrynajai realizavimo ,"rt"i, b"t.,"
dirls5li ns$r
pasigaminimo .uuitulnu. Beikokio atsargq vertes sumai6jimo
-alsargq isigijimo ar
grynosios
del
realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to
3t{uriama
laikotarpio,. kuriuo padidejo grynoj i realizavimo verte, s4naudos.
.
.Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti 0kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertO i5 karto itraukiama sqnaudas. Naudojamo inventoriaus
i
kiekint ir vertine

apskaita tvarkoma nebalansindse s4skaitoJe.
ISsami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta
{staigos Atsargq apskaitos tvarkos ryrase TA- 5.

Finansinis turtas
Finansiniam turtui, kuris gali biiti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
- investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
- investicijos i skolos vertybinius popierius;
- paskolos, iSankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;
- terminuorieji ind6liai;
- pinigai ir pinigq ekvivalentai;
- kitas finansinis turtas.
ISankstinius apmokejimus sudaro is anksto sumokdtos sumos tiekejams
_
uz paslaugas,
kurios bus suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos
finansavimo sumos
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kitiems subjektams, uZ kurias subjektai teisds aktq ar sutartyse nustatlta tvarka tuetq
atsiskaityti,
kiti mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.
Pi,igut sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes,
...
.- .
likvidzios investicijos, kurios gali biiti greitai ir lengvai iskeidiaios
Tokiq
izinom4 pinigq sum4.
'
investici,rrl. terminas nevirsija triiq menesiq, o vertes p;kydir+ rizika yra labai
n.aia"tel_. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai lstaiga gauna arba pagal vykdom4
sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kitq finansini turt4.
Pirmq kart4 pripaiindama finansini turtq, isskyrus finansini turtq, kuris paskesnio
.
ivertinimo metu ivertinamas amortizuota saviiaina ir kurio isigijimo meiu nebuuo islei# pinigq,
lstaiga ivertina ji isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumokdta irta moketina uz ji suma arba kito
perduoto turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo iSlaidos neitraukiamos
i'frnansinio turto
isigijimo savikain4 ir yra pripazistamos ataskaiiinio laikotarpio, kurio metu buvo suaarytas
sandoris, finansines ir investicines veiklos sqnaudomis. Finansinii turtas, kuris paskesnio
ivertinimo
metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio
metu nebuvo isleista pinigq, pirminio
lsigijimo
pripaZinimo metu vertinamas

amortizuota savikaina.
tikslais
finansinis
turtas skirstomas i tris grupes:
fvertinimo
- parduoti laikomas finansinis turtas;
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;
- ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir iiankstiniai
apmokejimai.
Parduoti laikomu frnansiniu turtu lstaiga laiko:
isigytas kitq subjektq akcijas (isskyrus
investicijas asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); aainirto'
inajus i' vies4sias' istaigas
(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansin!
turti, turi {staiga yra
nusprendusi parduoti.
.Finansinis turtas priskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada,
kai fstaiga ketina ir sugebes laikyti iki ispirkimo termino. Iki iipirkimo termino laikomo
finansinio t'rrto pavyzdziai: obligacijos su nustatyta ispirkimo data (kai
tstaiga ketinajas laiklti iki
ispirkimo.
Jgrmino ar atgauti is .esmes visq jq balansing vertg). Nuosavybe-s vertybiniai poii".iui
nelaikomi iki iSpirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio
turto, kai:
- Institucija ketina laikyti finansin! turt4 neribot4 laikq;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansini turt4;
- emitentas turi teisg ispirkti Institucijos laikom4 finansin! turtq uz sum4, kuri yra
reik5mingai maZesne uZ jo amortizuotq savikain4.
Kiekvienq kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iS naujo
ivertinamas taip:
- parduoti laikomas finansinis turtas tikrqia verte (i5skynrs investicijas
! vertybinius
PoPigtilt: kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiulnu i. k*iq iit to.ior vertes negalima nustatyti,
bei dalininkq ina5us ivie5qsias lstaigas, kurios ndra kontroliuojami ar asocijuotiejl
sutjektai - sis
parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas
isigijimo savikaina, atemus nuiertejimo nuostolius);
- iki i5pirkimo termino laikomas finansinis tutas amortizuota savikaina;
- paskolos - amortizuota savikaina;
- kitos po vieneriq metq gautinos sumos _ amortizuota savikaina;
- per vienerius metus gautinos sumos, iSankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
finansinis turtas - lsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
Paskuting metinio ataskaitinio raikotarpio dienq
{staiga nustato, ar yra poZymiq, kad
finansinio turto (ar pana5aus finansinio.turto vienetq grup€s)'balinsine u"rtJ gai
tuti'ru-aZej usi, t.
y. finansinio turto balansin6 verte.yra didesne uz tikitina atgauti
uz tq finansin'f tu.t4 sr.4
Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaiiojJ registruojami apstaieiuota
nuvertejimo
suma, maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma rigistruojant ataskaitinio
laikotarpio
finansines ir investicines veiklos s4naudas, i8skyrus gautinq" sumq lr isanr<sffi-apmokejimq
nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindinis veillos nuvertdjimo
ir nurJsytq sumq
s4naudoms arba kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant tai,
su kuria u.itfu yru susijusios
i
gautinq sumq ir i5ankstiniq apmokejimq sumos).

i

ji

-

-
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Jstaiga nura5o i5 apskaitos registrq finansini turtg (arjo dali) tik tada, kai ji netenka teises
to finansinio tu(o (arjo dalies) kontroliuoti. fstaiga netenka teises kontroliuoti finansinio turto
tada,
kai gauna vis4 sutartyje numatltq naudq, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia Sias teises
kitoms Salims.

-

Investicijos i asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus
Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems
{staiga daro lemiam4 poveik!
(subjektai, kuriuose {staiga. turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq- arba
turi teises valdyti
subjekto veik.l4 pagal galiojandius teises aktus, iitatus arba sutartis, nurodytos Finansinio
turto
apskaitos tvarkos aprale).
Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems
lstaiga daro reiksming4 poveiki
Gubjehai, kuriuose lstaiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavim-o teisiq arba guiio;u tito,
reiksmingQ poveiki apibreZiandios sqlygos, nurodytos Fin'ansinio turto apskaitos
tvarkos"aprase).
Investicijos
pavaldZias
biudZetines
konsoliduojamos,
i
o atskirose finansinese
istaigas
_
ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra iygi nuliui.
_ Investicijos i kontroliuojamas vieS4sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos viesojo
sektoriaus atskaitomybes istatyrn4 priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektq) konsoliduojamos,
o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos
isigijimo savikaina.
Investicijos i kontroliuojamus ne viesojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir
atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.

Investicijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose,
.konsoliduotqjq
-.
finansiniq
_

tiek

ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metod4. IS asocij uotqjq
subjektq gauti dividendai suma:Zina investicijos balansing vertg. Iiividendq pa.lamos
litaigls
atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos finansines
investicines veiklos pajamq
s4skaitose. Paskelbus dividendus, biudZetind Institucija pripaZista apskaitoje dividendq pajarnas
pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautinas dividendq sumas
moketinas 6iuaZ.ta
dividendq sumas.
Rengianti konsoliduotqsias finansines ataskaitas vieSojo sektoriaus subjektq grupe yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel vie5ojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio
ukinds
operacijos ir jq rezultatai yra eliminuojami.
lstaigos konsoliduotosiose fininsinese iaskaitose yra
rodomas visas konsoliduojamq subjektq turtas, finansavimo sumos,
lsipareigojimai ir grynasis
turtas paskutinq metinio ataskaitinio laikotarpio dienq, ataskaitinio laikoLrpio pi;u111or ir
s4naudos,
pinigq iplaukos ir iSmokos.
lstaigos konsoliduotosiose finansindse ataskaitose rodomi tik iikiniq operacijq su prie
viesojo sektoriaus subjektq grup6s nepriklausandiais kitais subjektais rezultatai
lpervirsis arba
deficitas).

lr

ii

I

ii

Turto nuvert6jimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazistami pagal nuvertejimo poZymius.
sudarydama metinj finansiniq ataskaitq rinkini,
lstaiga nusiato, a, yra turto nuvertejimo pozymiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZyniai taikomi lstaigos ilgalaikiam mateiialiajam turtui ir
nematerial iaj am turtui:
- i5oriniai poZymiai:
- reiksmingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq arjuo gaminamq produktq paklausa;
- per ataskaitini laikotarpi turto rinkos vertd sumaZejo reiksmingai aaugiau, negu biitq
.
sumaZejusi ddl iprastinio turto naudojimo per t4 pati laikotarp!;
per ataskaitini laikotarpi lstaigos veiklos technologineje, teisindje aplinkoje arba
vy.riausybds politikoje ivyko reiklmingq pokydiq, susijusiq su
Jstaigos turl.o turto naudoiimo
apimtimi ir pobldziu, kurie daro neigiam4 poveiki
istaigos u"iklor ..ruItutuo,.;
- vidiniai poZymiai:

-
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- yra irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;

-

lstaiga

turi turto, kuris dar ndra visiskai

nebenaudojamas veikloj e;

nuddvetas (amortizuotas), tadiau jau

per ataskaitini laikotarpi ivyko (arba jie yra tikdtini netolimoje ateityje) reiksmingq
ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su lurto naudojin,o upi*ti.i ir pobiidziu, toti.r
tuip il;o garimybiq
neisnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar resiruktlrizuoti v;ikh, kuria
vykiani
naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turtq anksdiau, negu iki tol tiketasi, ir
polydiai,
ianaius
darantys neigiam4 poveiki fstaigos veiklos rezuliatams;
- turtui eksploatuoti ir priziiireti reikia daugiau islaidq, nei buvo numatyta
is pradZiq.
'
Pagrindiniai two nuveftej imo poZymiai taikomi
finansiniam
hirtui:
lstaigos
- yra Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq iunkumq ar yra didel6 tikimybd,
kad
skolininkas bankrutuos;
- nesilaikoma sutarties sqlygr4, pavyzdliui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi
kiti
isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugq, uZ kurias buvo is anksto sumoteta, suteit<imas; palut<anq
ar paskolos grqzinimas);
..- del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteikd skolininkui nuolaidq, kuriq priisingu aweju nebutq suteikusi;
skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus
{staigai ir yra tikimybe, kad gindas bus
iSsprgstas ne {staigos naudai;

- finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
- ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
sum4
mlzirynt turto balansing vertQ ir ta padia suma registniojant ut*kuiiinio laikoiarpio-pagrindines
arba kitos veiklos s4naudas' Turto nuvertejimas n€ra tolygus turto nurasymui.
Turtui nuvertejus, yra
maZinama turto vieneto balansine verte, tadiau i5saugoma informacla
aiie turto isiffio ,uuikuin4,
t' y. turto vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip ili nuu"rteiiiro nustatymo,
o
nuvertdjimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertej imas apskaitoje
,"glt1tlo.;u-u.
[u
ne didesne verte nei turto balansine verte.
Kai vdlesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta
turto nuvertejimo suma, turto balansine vefte po nuvertdjimo atkirimo negali virsyti jo
balansines
vertes, kuri biitq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb0tq buvgs pripaZintas.
ISsami turto nuvert6jimo apskaitos tvarka yra nuroayta
Siaigos Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos warkos aprase TA-1, Nematerialiojo turto apskaitoi warkoi
apraie TA-2.

Finansiniai isipareigojimai
Ilgalaikiams fi nansiniams isipareigojimams priskiriami:
- ilgalaikiai skoliniai isipareigojimai;
- ilgalaikiai atiddjiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq
,,Atidejiniai,.);
- kiti ilgalaikiai isipareigojimai.
Trumpalaikiams fi nansiniams isipareigojimams priskiriami:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqfq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos
politikos skyri q,,Atidej iniai.');
- ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqiq metq dalis;
- trumpalaikiai skoliniai isipareigojimai;
- moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
- mokdtinos sumos i biudZetus ir fondus;
- moketinos socialinds iSmokos;
- moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
- tiekejams moketinos sumos;
- su darbo santykiais susijg lsipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;

l1
- kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
Finansiniai
isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai lstaiga prisiima
.
isipareigojimq sumoketi pinigus ar atsiskaityi kitu finansiniu tu.tu. f.ipu,Ligojimui pugut
pl.anuojamys sandorius nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitiita finansinio
isipareiegjiryg apibr0Zimo (t. y.-kol {staiga neturi lsipareigojimo perduoti pinigus ar kit4 finansini
turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemon€mis iu kita ialimi guii1;1uLuu ,epalankio-ii
s4lygomis).

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, isskyrus

finansinius
isipareigojimus, kurie paskesnio jvertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq
atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, yra vertinami
lsigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu
susijusios i5laidos pripaZistamos pagrindines arba kitos vJii<los s4naudomis
tuo laikotarpiu, kai jos
susidaro. Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio
metu
ivertinimo
ivertinami amortizuota
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripjinimo metu
vertinami

amortizuota savikaina.
Po pirminio pripaZinimo finansiniai
lsipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi:
- finansiniai isipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, _ tikrqja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, jq einamrjq metrt dalis, trumpalaikiai
skoliniai
'
isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis,_amort:z' ota .urikuina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai _
isigijimo savikaina.
Finansiniq Isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis,
{staiga neturi.

is

jo dari tik tada, kai
isipareigojimas ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja gaiioti.
. I.s:*i finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta fstaigos Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarkos apra5e.
fstaiga nuraio

apskaitos registrq finansini isipareigojima ar
--

Finansavimo sumos

-

Finansavimo sumos lstaigos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq fondq,
Europos Sqjungos, Lietuvos.ir uzsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir oiganiraci;q,
titq
Saltiniq. gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti jstaigos nuostatuose'nustutftG,
tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti ir rykdomoms programoms'igyvendinti. Finansavimo
sumos apima ir
lstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kite turt4
vykdyti, kitas lesas lstaigos
i5laidoms dengti ir kaip param4 gautq turt4.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripazistamos ir registruojamos apskaitoje kaip
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
- finansavimo sumq gavejas uZtikina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos s4lygos finansavimo sumoms gauti;
- yra finansavimo s,mq davejo sprendimq ar kitq rastiskq irodymq, kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; '
- finansavimo sumq dydis gali biiti patikimai
ivertintas.
Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis,
tik teises
aktq nustatyta tvarka pateikus paraisk4 gauti-finansavirio sumas, jei yra tenkinami
punkte aukSdiau
nurodyti kriterijai.
Jei patiriamos sqnaudos, kurios bus finansuojamos is numatytq finansavimo sartiniq,
net
kai finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka jlms nepateikta,- bit yra tenkinami
auk56iau
pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kiterijai, priiazlstamos finansavirno
pajamos ir sukauptos
finansavimo pajamos, kurios parodomos finaniines biiklei ataskaitoj. p.i".utuuitq
guuiinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos
i:
- finansavimo sumas nepiniginiam tutui
isiglri;
- finansavimo sumas kitos i5laidoms_

p*.di-u..
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Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigl.ti gali biiti registruojamos nemokamai
ar uZ
simboling kainq, gaws ilgalaiki materialqii ar nemaieriitqli turt4, 6'iologin!
turt4 ar atsargas arba
gaws pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms islaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis
kitoms iSlaidoms yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui
isigyti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamoJ finansavimo pijamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su hnansavimo sumomissuiijuiios s4naudos.
Kitiems vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos
s4naudoms - tokiu atveju yra maZinamos gautoi finansavimo sumos
ir reglstruolamds perduotos
finansavimo sumos.
Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos
finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas'Siam
tikslui,
!ii1Ist"ie*

-

pal amas.

fstaiga, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja

perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

- kai perduoda savo turtq, isigyt4 is finansavimo sumrl, ne viesojo sektoriaus subjektams,
kai ddl to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjekto investic'ija taikant
nuosavy[Js metod4;
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai
fstaiga perduoda savo turtq,
isigytq is finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaur rub.j"kturn., turie finansluoja vie5ojo sektoriaus
subjektus.
Kitiems vieSojo arba ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo
sumos, uz
kuriq panaudojim4 finansavimo sumq gav6jas teises akiq nustatyta tvarka turi
atsiskait;rti
-l;iuigu,lstaigai,
registruojamos kaip isankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq
.qnuudor.
gu,itu,
finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vie5ojo.sektoriaus subjekto per tarpininki,
registruoja
turtq ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq saltini, kuri
"p.t"ftir:.
nurodo tarpininkas
arba finansavimo sumq davejas.
{staigos finansiniq ataskaiq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo

Saltini ir. tiksling paskirri. ISsami finansavimo sumq apskaitos ivarka yra n,ioaytu
l.tuigo,

Finansavimo sumq apskaitos tvarkos apraSe TA-7.

Pajamos

lstaigos pagrindines .veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant iikines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuosratuose nuitatytq uatrtyues nr*"i1[
atriti.a i.;ai pavesq
programq vykdym4.
nepagrindinds

veikros pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant
. Istaigos
nepagrinding veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripazistamoi tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos
su 5iomis
pajamomis susij usios sqnaudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi
.
ekonomine
nauda kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai
lalima patikimai ir..tinii .u pu;*q
uZdirbimu susijusias sqnaudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo
Saltinius
irpagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4
lpagrindint veikla, finarisine ir investicind veikla
arba kita veikla).

.

.

.

Pajamomis laikomas tik fstaigos gaunamos ekonomines naudos padidejimas.
lstaigos
pajamomis nepripaZlstamos trediqjq asmenq vardu surinktos
sumos, nes tai ni.a instituci;os
gaunama ekonomine nauda. Kai
lstaiga yra atsakinga uz tam tik.+ ru.q ua-inirt avim4 ir
surinkim4, tadiau teises aktrl nustatyta tvarka privalo pirvesti surinkta.'
,u*ur- i ;idz;tq ir neturi
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teises Siq sumq arjq dalies atgauti tq pati ar vdlesniais ataskaitiniais laikotarpiais,
tokios sumos arjq
dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir
moketinos sumos.
rodomos fininsinese ataskaitose -farduodamas
ataskaitinl
fa.lamos registruojamos apskaitoje
laikotarpi, kuri yra uidirbamos, t. y. kuri suteikiamos viesosios, titor pusruulor,
turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.
Issami pajamq apskaitos tvarka yra nurody'ta lstaigos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e
ir
Finansines ir investicines veikros pajamq ir s4naudr.l apsi<aitoi tvar[os
up.us. TA-9.

ir

tf

Sqnaudos

.. lstaigos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, rykdant iikines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytr] valstybis funtci:q
atlikim4 ir jai pavestq
programq vykdym4.
fstaigos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant
nepagrinding veikl4.
kaupimo ir paryginamumo principais tuo
. S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis
-susijusioi
alaskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis
puiu-L.,' i"ut.Jr.rgi*t i pinigq

iSleidimo laik4.
Sqnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniqiq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq
dalis, kuri
tenka per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems
lsipareiio;imams. ISlaidos,

.

skirtos pajamoms uZdirbti b[simaisiais laikotarpiais, apskaitoje ."gist rola;os ir'-pateikiamos
ir pripazistamos-s4naudomis bdsimai-siais tuitotu.piaiJ.

finansinese ataskaitose kaip turtas

.Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
pajamq uZdirbimu ir jos neduos Lkonomines naudoi ateinandiais "ataskaitiniais
fllo"diu
laikotarpiais, Sios i3laidos pripaiistamos s4naudomis tq pat! laikotarp!, uaa uuuopati.tos.
Tais atvejais, kai fstaigos s4naudas kompensuoja trecro.li sais, pripazintos sqnaudos

.

sumaZinamos kompensacij os suma.
S4naudos ivertinamos tikrqia verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais
arba
ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinrgri arua

jq

,rrnu

iq "t'rid"ntq
(neiskaitant i j4 atgautino pridetinds vertes mokesdio). Tais atvejais,lA nu-utyt""
atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei I m. ir paliikanos nera iSskirtos i5 bendros moketinos sumos,
s4naudq dydis
ivertinamas, diskontuojant atsiskaitymo sum4.
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos, atsiZvelgiant
__
ijq
pobUdi (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusiddvejimo iip-.
,e"u;o+
-S4naudq
Issami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta
apskaitos tvarkos apra5e ir
lstaigos
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apsiaitos tvarios apraie
TA-10.

.

.

Finansin6 nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio virlenybes pries form4 principas. Ar
nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklaust n" ,uo sutarties rormos,
o nuo jos turinio ir

ekonomines prasmds.
. Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos {u finansinds nuomos (lizingo) sandorius,
atsizvelgiant tai, kiek turto nuosavyb6s teikiamos naudos ir rizikos tenka ,ro111-oto1ui
i, ti.k
nuomininkui:
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe
susijusi nauda ir
didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkuii
Nuoma yra laikoma.veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji
daris su
two nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.
Finansinds nuomos atveju apskaitoje registruojamas
isigytas ilgalaikis materialusis turtas
arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyj e nurodytos' piiukanoi reiksmingai
.ti.iu.l nuo

...

.

i
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rinkos pal[kanq normos arba ndra nurodyos, turto isigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant vis4 sutartyje nurody4 imokq sumq iki dabartlnes vertds, taikani
apskaijiuotq
oal[kanq norm4 sutarties sudarymo momentu. Turto
isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finans.inio isipareigojimo amortizuotai savikainai. pinansiriei nuomos b[Ju
ligyto lgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto atveju * amortiuljamoji
verte)
paskirstoma per vis4 jo naudingo tamavimo laik4.
pagal finansines-nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys
.Turto, isigyto
principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba n.rnut".iulioio
turto apskait;i.
Finansinds nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos
yra
padaiijamos,
lmokos"
iSskiriant turto vertes dengimo sum4, paliikanis ir kitas
(kompensuotinal
nuJmos sumas,
imokas
neapibr€ztus nuomos mokesdiLrs ir pan., jei jie yra numatyti finansinds
nuomos sutartyje).
Pallkanos priskiriamos finansinds ir investicinei lr"iklos r4naudoms ir apskaitoje
registruojamos
kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, uZ kuri apskaidiuo.lu*o',
mok€tinos

paltikanos.

Veiklos nuomos atveju nuomos lmokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos apskaitoje
kaip sqnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) p". ,uo-os laikotarpi i. p.isll.iatios pugrinJines
,"itto.
s4naudoms.

Sandoriai uZsienio valiuta
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiamq uZsienio valiutosi<ursq.'pelnas
ir nuostoliai iS
sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir '
isipareigojimq tit<uoiq
perkainojimo dien4 y,a registruojami finansines ir investicines veiklos
paj#q ar s4naudq
sqskaitose. veiklos rezultatq. ataskaitoje atlikra tokiq pajamq ir sqnaudq
ti"rirr"i,i" lstalta ii
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 taip palrinainJs
veiklos kitos
s4naudos. Valiutiniq straipsniq likudiai_ perkainojami pagal ataskaitiniJ hikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respubiikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos
santyki.
.investicines
. .I5sami sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines ir
veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraSe.

Atid6jiniai
Atidejiniai
.
kiterijus:
ivykio;

pripazistami

ir

apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo

- lstaiga turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neatsaukiam4ji pasizadejimfl
del buvusio

- tikimybe, kad isipareigojim4 reikes padengti turtu, yra didesn6 uz tikimybg,
kad nereikes;
- isipareigojimo suma gali blti patikimai
ivertinta.
Jei patenkinamos ne visos sios s4lygos, atiddjiniai nera pripaiistami, o informacija
apie
susijusi su tiketina sumoketi suma neapibreztfu!
y.a
pateiiia.u'rrn*.ioiq
isipareigojimq
ataskairq
laste. Atid6jiniais pripaZistami iit< tie lsipareigojimai, kurie .u.i;g .u buvusiais
iv_ykiais. Atidejiniais nepripazistami numatomi busimi' nuosto'iiui
ishiao., susijf su ptaigos
brlsima veikla.

Isf,,y"uj*:

*

fstaiga pripaZista atidejinio sumq, atsiZvelgdama i labiausiai tiketinq dabartiniam
isipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq.sum4 paskutirg ataskaitinio laikotarpio dien4. atidejinio
sumos dydis nustatomas, remiantis pana5ios veiklos patirtimi, pasirasytomis
ruturt#., priimtais

.

teises aktais, ekspertr] iSvadomis, poataskaitiniais
lvykiais ir pan.

Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dienq atidejiniai perZiErimi ir jq verte
koreguojama, atsiZvelgiant i naujus fvykius ir aprinkybes. .lei paaiskeja, ha
6ipareigo.;imq turtu

,
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dengti. nereikes

ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, ma2inant
finansines btikles ataskaitos slr{n9{u ,,Ilgalaikiai utiaeiiniul" arba
,,Ilgalaikiq
einamqlq
metq dalis ir trumpalaikiai atiddjiniai,. sumas.
"iiJe;iriq
.Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartinds jq vertds. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq. vertes ir
isipareigojimui Ludingo, ririkos ,i*", lr"niri-a.

Finansin€se ataskaitose atidejiniai yra rodomi:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai atid€jiniai labiausiai tiketina
isipareigojimui padengri reikalingq iSlaidq sumal
ilgalaikiai atidejiniai
amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina isipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq suma).

-

-

Issami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta
lstaigos Atidejiniq, neapibrdztqlq
[sipareigojimq, neapibreztdo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apska-itos Haiarr tuisymo apskaitos

tvarkos apra5e.

NeapibriZtieji isipareigojimai ir neapibr6Ztasis turtas
NeapibreZtieji isipareigojimai

s4skaitose.

ir

neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

Neapibr6Ztieji isipareigojimai ir neapibrdZtasis
.
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq

turtas nerodomi nei hnansines biikles
Informacija apie juos yra pateikiama aiskinamajame
Stas.kai-tojg:
raite. Kai tikimybe yra labai
laza kad reikes panaudoti iurta lsrpareliojimui padengti arba tad
neapibreZtasis turtas duos Institucijai ekonominis naudos, iniormaci;u"uist
iru.4r-. ra5te nera

pateikiama.

Informacija apie neapibreZtqii turt4 ir isipareigojimus turi biiti perZiiirima ne rediau
negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting aiina, iiitiant uztikrinti, ua pasiteitimai
uuiq

tinkamai atskleisti ai5kinamajame raite.

Poataskaitiniai ivykiai
Poataskaitinis ivykis. - ivykis per laikotarpi nuo paskutinds ataskaitinio laikotarpio dienos
iki finansiniq ataskaiq rinkinio sudarymo dienos.
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie
lstaigos finansing
padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi
itat or {staigos finansinei paaejiai ar veiklos
rezultatams balanso dat4), yra. koreguojantieji poatasiaitinrai
;vyr<iai. Atsizveigiant i iq itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji pouturkuitiniui
fvlkiai yra rodomi
finansines btikles, veiklos rezultatq ir pinigq siautq ataskaitose.
Poataskaitiniai irykiai,
nesuteikia papildomos informacijos apie {staigos finansing
.kurie
padeti paskuting araskaitinio laikorarpio
dien4 (t. y. sie ivykiai p*odo ,4tyg^, utii*au.i* po
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiril jryki;.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai irykiai apraSomi ai5kinamajame raste, kai jie reikSmingi.

Apskaitos politikos keitinas

. .lslaisa pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bfltq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitasl rokii palyginim;
;;td, kad b1tq
galima nustatlti fstaigos finansines biikles, veiklos rezultatq ir pinigq
srautq feiti-osii"na"nci.1^.
fstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi n*ituto-ir, pateiktomis VSAFAS
l,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas,.Ukiniq operaciiq ir Ekiniq ivykiq pripazinimo, apskaitos ar d6l
iq atsirandandio turro,
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ii 1*bu; r4nrudq vertinimo
p"t"itimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
"p.tlii"j.
lstaigos apskaitos politika gali biiti keidiama:
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- del VSAFAS nuosratrl pakeitimo;
- jei to reikalauja kiti teises aktai.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvini
biid4' 1. y. nauja apskaitos politika.taikoma taip, lyg ji visada biiiq buvusi naudojamu,
ioaei put"irtu
apskaitos politika yra pritaikoma iikinems operacijoms ir ukiniami
ivykiams nuo iq aliradimo.
Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo atask;i;inio laikotarpio
informacijai ir darytq ankstesnir] ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, i.gist*oia.as
apskaitoje t4
ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeitiama, ir parodom-as einamojo
Ltaskaitinio
laikotarpio fi nansinese ataskaitose.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio
dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje
,,epskaitos politikos keitimo ir
esminiq klaidq taisymo [taka". Lyginamoji ankstesnio atast<aitinlo taikotarpio
informacija
finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.
Apskaitos politika gali b[ti keidiama tik nuo ataskaiiinio laikotarpio pradzios,
nes
informacija uz visq ataskaitini laikotarpi turi biiti parodoma, taikant vienod4'apsliaitos
politik4
panaSaus pobldZio flkinems operacijoms ir lkiniams
ivykiams.

Apskaitiniq iverdiq keitimas
Apskaitinis ivertis - remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant dabarting turto ir
i
isipareigojimq
y:.19 l. tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustaromas upytit.tr dydis, naudojamls turto ir
isipareigoj imq vertei nustaQrti.
Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vertes negali buti
tiksliai
apskaidiuotos, o tik ivertintos.
. Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis buvo
remtasi, atliekant ivertinimq,,arba atsiranda papildomoi iniormaci;os ar tiiq
lvytiq.'
Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais tailotarpiais'ir n6ra apskaitos
klaidos
taisymas, tod6l buhalterineje apskaitoje registruojamas t4 ataskaitini laikotarpi,
turi t.iti.u, urro
atliktas, o finansindse ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bUd4.
Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio
pokydio, turi
btiti parodytas toje padioje veiklos rezurtahl ataskaitos eiluteje, kurioje ;r; lverdio
priel tai
buvusi 5io ataskaitos elemento verte. Informacija susijusi" su up.tuitirio ;.a1g;;"pateitimu,
lierdii

pateikiama aiSkinamaj ame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo
apskaitos
metodo taikymo, neteisingo iikines operacijos ar flkinio
iegistravimo
ar'dei
ivykio
d;i;ki-o.
. Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikoiarpiu isaiskejusi tialaa, ael kurios
praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansin6s ataskaitos
nJguri tutiiuito-o, is
esmds patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine iiraiska yra didesne
nei 0,25 procento
turto vertes.

.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu e-ali buti pastebetos klaidos, padarytos pra€jusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansindse ataskaitose. Ir esminei ir neesmines khiios
taisomos einamojo
ataskaitinio laikotarpio fi nansinese ataskaitose.
Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:
- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje
sqskaitoje,
kurioje buvo uzregistruota kraidinga i$-ormacrja, ir parodimas ioie paeil.;e'
vl-it'ros rezurtatq
ataskaitos eilutdje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registnrojamas tam skirtoje sqskaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje
,,Apskaito-s poliiikos keitimo bei"esminiq klaidq

_

t7
taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine
informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
ailkinamajame raste:
esminiq apskaitos klaidq pobiidis ir ataskaitinis laikotarpis, r.url es-inJuuida buvo
padaryta;
kokiems finansines blkles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos
taisymas
turejo itakos;

.

koregavimo suma, registruota apskaitoje
laikotarpio pervirSi ar deficitE.

ir

itraukta, parodant grynqii ataskaitinio

Informacijos pagal segmentus atskleidimas
lstaigos finansinese- ataskaitose pateikiama informacija apie iiuos pirminius segmentus
pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos nespubiikos
valsibes ii savivaayUiq
biudZetq pajamq ir iSlaidq klasifikacijoje.
Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, s4naudos
pinigq srautai
_
pirminiams
pagal valstybes funkcij; pristiriami pagar' tai, totio.I
.segmentams
vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai.
Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo
segmentui
pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos oiaziausia
tnstituci;or i,"iti"r ourf apimandiam
Svietimo segmentui.
l.gtaigos veiklos spec_ifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos
biitq pateikiama informacija finansinese itaskaitose.

ir

p-gr*o-,

.

.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skailiai
Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq
iplaukos ir ismokos finansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. sudarant finansiniq ataskaitq iinklni,
iu.to i. f.ip*.lgo;i.q, tuip put

.

pajamq ir s4naudq tarpusavio
iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus'VSA'Fii reikalauja
biitent tokios iskaitos.
VSAFAS numatltais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio
iskaita gali biiti
atliekama finansindse ataskaitose, pateikiant iik rezultat4
c. is'pajamq utemus atitintamas
s4naudas): p_eln4 arba nuostoli..PavyzdZiui, rezultatas peln.as'arba nuostotis
yia.oao111*, perleidus
ar pardavr,rs ilgalaiki turt4 keidiant uZsienio valiut4.
Palyginamqlq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq
_ _ _ _metq
klasifikavim4.

i.

III

SKYRIUS
PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas
Per ataskaitini laikotarpi nemateriaraus turto neisigyta.
[sigyjimo savikaina nurasyta
turtas, kuris pilnai. amortizuotas ir veikroje nenaudojarnis: p.ogra.ine
l:Ta^lertlus
5
lranga
500'00 Eur, bei kitas nematerialus turtas,- 590 g3g,0g Eur. ipskaieiuof
amortizacda per
ataskaitini laikotarpi - 1 342,16 Eur.
Pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje nemateriaraus turto sudaro 19 291,42
E.,r.

-

I8
Pastaba N r. I'0,1.

ll

materialus turtas

Likutine verte

Straipsniai

2019-12-31

Ilgalaikis materialus turtas

2018-12-31
7 0l,l 155,71
339 690,00
3 346 414,29
2 044 429,03
14 317,28
95 264,79
48 797,26
92 877,69
I 032 365,37

7 {127 800.0,3

/."mi
Pastatai

Infrastrukturos statiniai
MaSinos ir irenginiai
Transpqrto priemones
Baldai ir biuro iransa
Kitas ilgalaikis turtas
Nebargta statyba ir isankstiniai
apmokejimai

342 650,00
4 711 841,89
2 046 932,83
67 s04,6s
103 417,83

68 294,21
86 609,51
400 549,11

Per ataskaitini laikotarpi isigyta ilgalaikio materialaus turto: masinos
ir irengimai fsigijimo
savikaina - 4 251,49 Eur, transporto priemoniq
isigijimo savikaina * 2g 42g,7s'Eu.lbaaq i, bi*o
irangos isigijimo savikaina - 38 197,62 eur, kito'il[aiaikio turto _ 9 165,99 Eur.
Vadovaujantis 2019 m..birZelio t9 d. Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio
mokymo
centro direktoriaus "Del komisijos nekilnojamo turto vertinimui sudarymo.,
is"tym" Nr. v-l3g
(1.3.) komisija apZiurejo nekilnojamo turro vienetus, kurie buvo
ltraut<ti iupJurii uuaorur.;*ti.
rangovo, AB PaneveZio statybos tresto, atliktq darbq aktu Nr. 13,2014 m. taptricit
men. ir UAB
viremida atliktq darbq aktu Nr. 10, kurio ataskaitinis'laikotarpis nuo 2011 m.
rugselo men. t a.
2011 m. gruodZio 30 d. ir nustate, kad neteisingai priskirtos vertes pastatams
ir kitiems statiniams
adresu.Klaipdda, Leliiq g. 5 ir Klaipddos r. siv.,- Dovilq sen., Ketvergiq k.,
Klaipediikiq g. 2.
Komisija parenge ilgalaikio nekilnojamo pergrupuotas turto vertes. Atliktas nekiinoju.o
iu.to
pergrupavimas i5 pastatq grupes ,,Gyvenamieji" 2l 303,75 Eur ir,,Kiti
pastatai,.
17g 021,13 Eur
i grupg ,,lnfrastruktiros ir kiti statiniai" lgg 327,88 Eur ir sukaupio ifguhikl; turto nusidevejimo
suma perskaidiuota ir pergrupuota is pastatq grupes ,,Gyvenamiejr.
(-2 320,14) Eur ir ;Kiti
'
pastatai"_- (26 373,52) Ew i grupg ,,Infrastrukturoa ir kiti itatiniai,.
76 383,68 Eur.
Per ataskaitini laikotarpj
ama (pergrupuojant) is gyu.nu-,iq pastatq grupes kitq
i
-koreguoj
pastatq grupg, isigijimo verte 1 9.17
848,17 Eur ir sukaupto nusidevejimo
tsiiar,z+ Bur,
nes pasikeitus buhalterines apskaitos programai 2015 m gruodZio 3l i.
buvo neteisingai lvesta turto
grupe i FVA IS program4.
Pagal valstybes turto patikejimo surartj Nr.S-693 is 2019 m. rugpjfidio
22 d. is Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo
sporto ministerijos gautzrs valdyti, na:uioti ir juo disponuoti
.ir
valstybei nuosavybes teise priklausantis
turtas, t *1.sutarties
centro
apskaitoje buvo apskaitomas nebalansineje s4skaitoje. Sutarties terminas zo
metrj. furto fitutine
v.?*e 969,46 Etr. Taip pat pastatq vertg padidino ir pagar 2019 m. geguzes l d. sutarti
?37
Nr. S489, sudaryq vadovaujanti Lietuvos Respublikos Svietimo, mokilo- i.
,porto .i-niIt.o zois;. sausio:0 d.
isakymu. Nr. v-82 ir valstybiniq profesiniq mokymo istaigq mokiniq iendrabudiq utnuu.lini.o investicijq
projektui 2019 metams skirtq lelt paskirstymo, piwirtinto Lietuvos
Rispublikos svietimo] mokslo ir sporto
ministro 2019 m. balandzio 12 d. lsakymu Nr. v-403 4 punktu, gauti asignavimai'
i:s sss,sq Eu,
bendrabudio atnaujinimu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2019 m. birZelio l2
d. nutarimo Nr.576

iti

-

-

:

.r.u -

_

lti

p*t;y,n"'l;os
i

,,Del nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybes turto perdavimo pagal valstybes turto
patikejimo sutarti viesajai istaigai Klaipedos Emesio Galvanausko profesinio"mokymo
centrui ir
valstybes turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo,,2 punktu, pagal2olg
m. rugpjiidio 22
d' Nr' (22- 15)-TVS2-5 valstybes turto perdavimo ir priemimo aktq iniestuotas turtas didinant
[staigos savininko kapitalq ilgalaikiu tu(; 130 262,00 Ettr.lnvestuoto turto savikaina pergrupuojant
apskaitoj-e-uZregistruotas pagal kilnojamojo turto vertinimo ataskaitq
Nr. 1g/7g7 KT.
Nebaigtos statybos s4skaitoje sukaupta suma sumazdjo all grc,ze Eur,
nes pasibaigus
pastatq, esandiq adresu Taikos pr. 67, Klaipeda, statybos darbams
atnaujinant lmoaemiiuo.lant) ir
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9ld'.19, ene.rgijos vartojimo efektyvumq, sukaupta nebaigtos statybos suma padidita pastatq
isigijimo savikaina neilginant tamavimo laiko siems pastat{rms: pastatas 2C2p unik. Nr. 2196-90054019; pastatas 3c4P unik. Nr. 2196-9005-4038 ir pastatas 4c4p unik. Nr.
2196-9005-402r.
Nebaigtos statytos likuting vertg sudaro sukaupta .urnu k.lio statybos
darbams (adresu Klaipedos
raj ' Ketvergiq k', KlaipediSkiq g. 2) ir Centro statybos
sekroria;s infrastrukturos pietros daruai
pagal projektq Nr' 09.r.2-cvpA
-y-]zt. t nebaigtos statybos straipsni p..k;il ii pagrindines

veiklos kitq sqnaudq 2018 m. - 7000 Eur pastato modernizacijai 2c2punik.
Nr. ztso-gobs-+ots.
Per ataskaitini taikotarpi nurasytas netinkamas tolimesniam naudojimui
ilgalaikio
materialaus turto
130 710,8r Eur. IS iq: masinos ir
frengimai - 97 s37,2g Eur,"baldai ir biuro
iranga - 8 290,26 Ew, kitas ilgalaikis materialus turtas _ 24 gg3,27 Eur.
Apskaidiuotas nusidevdjimas per ataskaitini laikotarpi _ 329 603,17
Elr.
Veikloje naudojamas pilnai nud6vetas ilgalaikis .utoiulr. tu.tur, ku.io
isigijimo savikaina
sudaro 1 001 934,65 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, nebalansindje sqskaitoje apskaitomas ilgalaikis
materialus turtas gautas - I 314 889,62 Eur. ISjq;
iS Nacion{i1es Slletimo agent[ros pagal Valstybes turto panaudos
sutarti 2019 m. rugsejo 18 d. Nr.pS-7/SR-I75 gautas mokyklinis autobusa s 40 416,42
Eur;
iS kitq istaigq gauta
isigijimo verre _ 1 274 473,20 Eur (Zeme).

-

-

-

-

Pastaba Nr. P08. Atsargos
grupuojamos pagal jq-produkiai,
funkcijas. Istaigos atsargas sudaro veikloje naudojamos
.. f'tsargosDkines
kanceliarines
prekes,
maisto
t<urai aegalal teparai automoiiliams, ukinis
_ir
inventorius ir kt. medZiagos bei Zaliavos.
Per ataskaitini laikotarpi pergrupavime uZregistruotas perduotas Lietuvos
Respublikos
Svietimo,-mokslo ir sporto ministerijos valstybes inr,*estuotas trumpalaikis
turtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vyriausybes 20j9 m. biizelio 12 d. nutarimu Ni.szo
,,oet nekilnojamo turto
perdavimo pagal valstybes turto patikejimo sutarti vie5ajai
istaigai Klaipdd".-g-.ri"'6}ranausko
profesinio mokymo centrui ir valstybdi turto investavimo bei sivininko
tapitalo aiai*.o., , t*io
verte sudaro 93 380,27 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargq vertes pasikeitimai pagal grupes:

.

Atsargq
straipsniai
Kanceliarines ir
fikines prekes
Maisto prekes
Kuras, degalai,
tepalai
Kitos medZiagos
ir Zaliavos
Ukinis
inventorius
I5 viso:

Likutis
laikotarpio
pradZioie
443,00
152,27
1017,78

0,00
0,00
I 6 t -1,05

lsigyta (+)

Sunaudota

27097,66

C)
27263,27

38683,57
26507,62

Gauta
nemoka
mai (+)

Pergrupuo
ta (+)

Likutis
laikotarpio
nahaiooie

194,21

471,60

38056,71

779,13

26510,78
1014,62

13193,62
31243,21
136725,68

13214,32

20,70

138084.75
2.13129,83

0,00
I

2t4,91

06841,54

106841,55

0,00
2265,3s

degalai, tepalai. autom.obiliams, tikines prekes, maisto produktai
istaigoje laikomi
tokio dydZio,tad uZtikrintq istaigos veikl4 sekandio menesio pradliai.
Ataskaitinio laikotarpio. pabaigai, nebalansineje i4skaitoje apskaitomas
trumpalaikis
materialus turtas gautas is kitq istaigq
verte 20 gzo,it pur lbuhalterrnes up.tJto, programa,
kavos aparatas ir kt.).
Nebalansineje s4skaitoje apskaitomas iikinis inventorius, kurio verte
3g4 175,43 Erx.

. 5y*,

-

)('l

Pastaba Nr. P09. I5ankstiniai apmokejimai
I3ankstinius apmokdjimus sudaro: iiankstiniai apmok6jimai tiekejams uz prekes ir
-4
paslaugas
18 081,71 Eur, bei ateinandiq laikotarpiq s4naudas 427,07 Eur (lmones turto bei
transporto priemoniq civilines atsakomyb6s privalomasis draudimas)

_

-

Pastaba Nr. Pl0. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinas sumas 251 522,3g Eur sudaro:
Gautinas sumas
50 915:24 Eur sudaro pirkejq isiskolinimas uZ t,rto naudojimq,
parduotas prekes, paslaugas ( 49 17,46 Eur uZ parduotas preies ir paslaugas;
t isT,ig Eur - uZ
turto nuomq).
Sukauptos gautinos sumos sudaro 154 451,27 Eur, iS jq:
- 102 117,79 Eur sukauptas atostogrr rezervas ir sociilinio draudimo
imokos; DU pinigais
ir socialinio draudimo lmokos 4l3s,6z Eur; komunalines paslaugos t sso,+r
iur; prekds ir
paslaugos - 2 295,86 Eur; rysiq paslaugos 3 1,94 Eur, rransporto isliikymui
9l ,la ew; darbdavio
socialine parama natiira ir pinigais
- 143,32 Eur.
Kitos gautinos surnos per ataskaitini laikotarpi yra 46 l15,g7 Eur. IS jq:
, sutarties ivykdymo garantija 32 202 Eur sumokdta ag ,,Swedbank,, pagar 2017 m.
liepos 3 d. Sutarti Nr. USlT-59/SR-196 su Lietuvos darbo birZa prie Socialinds
upruuior ir darbo
ministerijos ddl profesines reabilitacijos paslaugq teikimo.
sutarties
,atyli- teso, uu.
lvykdtius
graZinamos iistaigos banko sqskaitq. sutarties gaiioiimo pabaiga 2020
m. liepos 06

-

-

-

-

..
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Pastaba N r. Pl

l.

ir pinigq ekvivalentai

Straipsniai

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

2019-12-31
399 197,61

Balansine verte
2018-r2-31
44s 396,51

2019 m. gruodZio 3l d. [mones banko sqskaitoje buvo 397 410,22 Eur,
- nuosavrl le5q - 339 538,66 Eur
- kitq finansavimo Saltiniq 529,?7 Ew;
- projektams vykdyi - 57 341,79Ew;
Grynqiq pinigq likutis imonds kasoje - 2 087,39 Eur.

iS

jq:

-

Pastaba
58

Nr. P12.

Finansavimo sumos (gautq

950.48 Eur
I5 valstyb6s biudZeto

IT isigyti
Atsargoms isiglti
Kitoms i5laidoms
I5 Europos S4jungos

IT isigyti
Atsargoms isigyti
Kitoms iSlaidoms
I5 savivaldvbds biudieto
llJtOmS lslatdoms
I5 kitu Saltiniu

IT isiglti
Kitoms iSlaidorns

ir

gautinq likutis 2019-12-31 d.)

-

1341 917,01
I 338 168,47
1963,18
1785,36

I

102 619,93

4 316 028,81
86 621,12
30,68
30,68
73 2s2,86
72 823,09
529,77

Dotacij4 gaunandioms lstaigoms, kurios dalyvauja projekte ERASMUS 2016-1-LTolKA202-023178 pervesros leSos - 24 306,20 Eur, t. sk. pervestos ne vieSojo sektoriaus
subjektams
19 81 1,00 Eur.

-
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Pastaba Nr.Pl3,l4 Ilgalaikiai lsipareigojimai
Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikiai fin.ansiniai
.
isipareigojimai padidejo gavus galuting
paskolos dali pastatq atnaujinimui didinant energijos-vartojid
;f.krtyd;Q, pagal LR
linslutiogr
vyriausybes
n. lapkridio 26 d. nutarimu Nr. 1328 futuirtlnta",,vi"s*rl i*t",,r energinio
efektyvumo didinimo program4". 2018 m. balandzio 10 d. su uas
,,vies,{i;i'nr"Jiti:,1 pret.o,
agentiira" pasiraSlros sutarys Nr. 42/cvvp-p070/g, Nr. 42lcwp-po6;g17,1.i..
+zlcvvp_pooglo.
Paskolos gr4Zinimo terminas 2038-04-1 0.
Sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikis finansinis
isipareigojimas (gauta beprocentine
paskola) ivertintas amortizuota savikaina, luri buvo apskaidiuota pritii[lus
patiikanq
normQ, buvusi4 paskolos gavimo momentu (2018 - 2019
"p;i;itir"t,+
metq centrinio bani<o
vidutine paltkanq
norma)'.Finansinio isipareigojimo isigijimo savikainos ir amortizuotos
savikainos skirnrmas, t. y.
finansinio.isipareigojimo amortizacijoi iuma, apskaitoje pripazistama kaip
nr*ri"er i. irresticin6s
veiklos pajamos - 258 396,94 EUR: iS jq 2019 m._ +S S'9A,S f 'EUn.
Finansinio isipareigojimo, ivertinto amortizuota savikaina, amortizacijos
suma, tenkanti
ata-skaitiniam laikotarpiui, priskiriama finansines ir investicines
qoz,aa
EUR.
""iuo, ,q";Jo
Per ataskaitinius metus gr4Zinta paskolos _
422,66 Eur.
Ilgalaikiq isipareigojimq^et_n*ui.l metq dalis 55 595,04 Eur, tai lengvatin€s
paskolos,
pasira5l'tos 2018 m. balandZio 10 d.
ulB
investicijq ptei.os ageniu.J;-1rutu.y, Nr.
,,vi"sqiq
-1r_
42t cwP -P07 0/8, Nr. 42lcvvp -po6s
t7, Nr. a2lcfip-p 068rcj,' grazintini
pli ateinanti
ataskaitini laikotarpi (2020 metus).

.

l0!l

. ..

ir'-zt

ll
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l'asta ba Nr.
f,

Pl t,
rt

moketinos sumos

Straipsniai

Trumpalaik6s mok6tinos sumos
MoKeunos subsldUos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Tiekeiams moketinos surnos
su darbo santykiais susijg
isipareigojimai
Sukauptos mokdtinos sumos
r.ttl tnrmpatruklal gsipareigojimai
Su darbo santykias rurrjg
imokos.
Pasta ba

Nr. P|7.

Balansine verte
2019-12-31
2018-12-31
372 564,72
307 017,12

204 263,94
230,57

126 163,60
5 957,83

8s2s9

159 815,s6
15 080,13

155

12 188,82

moketinos sumos

Straipsniai

Moketinas sumos uZ kura ir rlesahii
Mol(etlnas uZ komunalinius
mokesdius
Moketinos sumos uZ oaslausas
Mol(etlnos sumos uZ prekes
I5 viso:

Balansine vertd
2019-12-31
2019-12-31
323,28
3 213,87
8 452,78
23 739,28
193 763,76

|

724,12
204 263,94

97 488,86

I

721,59
126 163,60

Tiekejams moketinos_-sumos uz paslaugas padidejo del vykdomq statybos
darbq, kuriq
skola sudaro -176 427,65 Ew (UAB "STATMAX). '
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Pastaba N r,

Pl7,

moketinos sumos
Balansine ve(e

Straipsniai

2019-12-31
153 001,34
2 851,25

Sukaupti atostoginiai
Sukauptos atostoginiq socialinio
draudimo imokos
Ateinandio laikotarpio paj amos
15

viso:

201 8- 12-3 I

120 791,01
37 812,89

29,00
155 881,59

12t1,66
t59 Iil5,56

Sukauptus
_
priskaityta vSD

atostoginius sudaro priskaitytas darbo uZmokestis uZ nepanaudotas atostogas,
mokesdio darbdavio dalis ir imokos i garantini fond4. Atostoginiq kaupiniai
tikslinami vienq kart4 metuose gruodZio 31 d. Skailiivimo pagrindas yra rTiautinis aarbo
uZmokestis priskaidiuotas i5 paskutiniq trijq menesiq darbo uZmokeidio.
_

Pastaba Nr. P17. Kitos moketinos sumos
Straipsniai

Moketinas PVM
Kitos moketinos sumos
Gauti iSankstiniai apmokejimai
I5 viso:
Pastaba N r.Pl ti.

Balansine verte
2019-12-31
2018-12-31
1t 681,73
5 128,04
187,09
7 353,56
320,00
2 598,53
12 188,82
t5 080,13

turtas

Straipsniai

2019-t2-31

Gn'nas turtas
Dalininkq kapitalas
Rezervai
Einaqrqjq metq pervirlis ar deficitas
Ankstesniq metq pervir5is ar

Balansine vert6
2018-12-31

1523.1,14,80

1359 999,26

521 980,89
277 56&,97
(63 1s6,73)
787 051,67

298
274
298
488

deficitas

338,62
608,97
851,72
199,95

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2019 m. bir1elio 12 d. nutarimo Nr.576
nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybes turto perdavimo pagal valstybEs turto
',De1
patikejimo sutarti vie5ajai istaigai Klaip€dos Emesio Galvanausko profesinio-mokymo
centrui ir
valstybes turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo,, 2 punktu, pagal2019
m. rugpjtdio 22
d' Nr. (22-15)-TVS2-5 valstybes turto perdavimo ir priemimo aktq iniestuotas turtas didinant
istaigos savinink o kapital4 - 223 642,27 Eur.
Pa sta b:r

Nr.P2l.

ir kitos veiklos

Straipsnis

Pagrindinds veiklos pa.jamos
Kitos veil!los pajamos

2019-12-31
788 381,s5
197 933,13

Balansine verte
2018-12-31
1 2-16 648,98

2l

l

065,04

Pagrindinds veiklos pajamos uz suteiktas mokymo programas palyginus su 201g 12
3l
laikotarpiu yra maZesnes 36,25 procentiniais punktais
ial,+l
r*j.ru,,
1++t
ltakos turejo
sumaZdjusios profesinio mokymo.organizavimo pijamos (sumazdjes besimoiandiq
stiuirius; pagat
UZimtumo tamybos prie SADM siuntimus. Taip pat sumazejusiso transporto, sandeliavimo
lriyiiq
sektorinio mokymo pajamos del sumaZejusiq mokyniq skaidiaus.

23

.

Kitos veiklos pajamos

-

r97 933,13 Eur.

prekiq (valgyklos bei parduoto turto)

69

IS

jrl

nuomos pajamos 5g 955,15 Eur, parduotq

z74,ro Eur, Kitos iaslaugos (iiskyrus nuom4), tai

paslaugos uZ pirmosios pagalbos kursus, privalomasis higienos

kuour,lito. pajamo, - 69 703,gg
Eur (kirpyklos, masazo paslaugq pajamos, komunaliniq paslaugq kompensaiimas, ,.vairuotoiq
pa:Zeiddjq" kursq pajamos).
Pastaba Nr.P22.

veiklos
Balansine verte
2018-12-31
2 822 171,39
2 907 162,21

Straipsnis

20t9-12-31

Pagrindinds vciklos s4naudos

Pagrindines veiklos s4naudos palyginus su praeitq metq s4naudomis to padio
laikotarpio
yra maZesnes 84 990,82 Eur.
Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos padidejo 2s 3og,o5 Eur, nes padidejo dalininkq
investuotam kapitalui ilgalaikiu turtu, kurio nusidevejimas pradetas skaidiuoti
nuo 2019 m. rugsdjo
mdn. Sunaudotq ir parduotq atsargq savikainos straipsnio s4naudq padidejimui 97 251,45 eurais,
itakos turejo dalininkq investuotas kapitalas trumpalaikiu turtu, i<uris pagal apskaitos tvark4
nuraSomas registruojant inebalansinE s4skait4. Sunaudotq veikloje atsa.gq
ruiituinos did2iqj4 da{
sudaro atiduoto naudoti iikinio inventoriaus sqnaudos l3g 952,j7 Eur.
_Komunaliniq ir rySirl s4naudos sumaZejo 22751,97 Eur, nes pasibaigus pastatq, esandiq
adresu Taikos pr. 67, Klaipeda, statybos darbams atnaujinant (modemizuojant)
Ir didinant energijos
vartojimo efektyvumq, sumaZejo Sildymo bei elektros s4naudos.
Komandiruodiq s4naudos padidejo 12 378,03 Eur d6r isvykq pagar centro vykdomus
ES
projektus. Transporto s4naudos, palyginus su pradjusiu laikotarpiu, .*nuzigo
tz ozi,sl Eur, nes
sumazejo mokiniq (paslaugq pirkeiq) skaidius. Maziau suieikta paslaugq su moiomosiomis
transporto priemonemis. Kvalifikacijos kelimo s4naudos sumaZejo SO,Z+
iiocentiniais punktais
(4272,49 Eur), nes buvo daugiau skirta kvalifikacijos kelimo kursq
iobulinimui puga ei projektus.
Paprasto remonto ir eksploatavimo sqnaudos, palyginus iu praejusiu tuo-padiu
laikltarpiu,
sumaZdjo 27 420,52 eurais, nes ataskaitiniais metaii itlikta miiau- einamojo
remonto darbq
gerinant mokymo s4lygas.
N_uomos s4naudos, palyginus su praeitq metq laikotarpi, mazesnes
3 595,3g eurais, nes
maziau ryko veiklos pristatymq kituose miestuose, kuriuose nuomojamos patalpos
su irangQ.
Finansavimo s4naudos sumazejo, nes 20lg metais tuo paeiu mitu buuo nykdo-u.
projektas
perduotas finansavim4 ne viesojo sektoriaus subjektq pagal numatyt4 ES -projekto
ERASMUS 2016-1-LT0l -KA2OZ-023178p1an4 buvo daugiau.
. Kitq paslaugq sanallo1 per.ataskaitini laikotarpl sumaZejo 61 443,94 Eur. Kito s4naudos
sumazejo 16 625,43 Eur., didZiaiq dali sauanaudq sudaro mokdtinq veiklos rnokesdiq
s4naudos.
Kitas veiklos s4naudas sudaro_ parduotq atsargq savikaina. Maisto produkq (valgyklos
veikla) bei parduoto turto sqnaudos sudaro -61 272,54 Etx. Kitos veiklos s4naudos padiddjo,
ddl
parduoto ilgalaikio turto kuris dar buvo nenuddvetas nuostolio.

_
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Pastaba Nr. P22. Darbo uZmokesdio lr
ir socialinio draudimo
Balansine verte
2019-12-31
2018-12-31
I 674 639,38
1321 443,56
3 896,57
4 800,61
33 6tt,23
416 262,92

Straipsnis
Darbo qZmokesdio s4naudos
Ligos pa5alpq s4naudos
Socialinio draudimo nuo darbo
uZmokesdio
I5 viso:

1 712 147,18

t

742 507,09

Darbo uZmokesdio ir s4naudos sumaZejo 30 359,91 Eur, nes 2018 metais buvo priimti
darbuotojai projekto veikloms vykdyti.

24

Bendros darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos ataskaitiniais
metais lyginant
su 2018 metais sumaZejo 1,7.4 procentais. Lyginant su praejusiq
metrl' tuo pueiu iuitoturpiu a*uo
uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos sumaZejo :b

lSS,gt fur.

Darbo uzmokesdio s4naudos padidejo del Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio

draudimo istatvmo Nr. I-1336

2,4, l, s, to, zr, 25ir 32 straipsniq p"tlrtrr*

istatymo,
kuriuo, valstybinio socialinio draudimo
imokor y.u prik"liurnos darbuotojui. Atitinkamai sumaZejo
socialinio draudimo nuo darbo uZmokesdio .qruuaor.
Pastaba Nr. P23. Finansines ir investicines veiklos

1r

Balansin€ verte

Straipsnis

2019-12-31

I rnansinCs ir investicin0s veiklos

28 108,17

rezultatas
Palilkanrf pajamos
Baudq ir delspinigiq s4naudos
Pallkanq senaudos

I

49 598,51
-87,68
-21 402,66

20

r8_r2Jl

196 102,60
208 788,43
-50,3 3

-12 33s,50

Finansinis ir investicinis rezultatas sumaZejo. paliikanq pajamas
49 59g,51 Eur sudaro,
pajamomis pripaZinto ataskaitinias finansinio
nedi;k;ntuotos
isipariigojimo
ir diskontuotq
sumq
-nnunsinials
skirtumas, kuris bus amortizuojarnas per paskolos gi'gini-o laikotarp!,
ti"tui"rai,
metais pripaZistant paliikanq s4naudas.
Ataskaitiniam laikotarpiui, priskiriama finansin6s ir investicines veiklos
s4naudq suma
21 402,66Eur.
_

-
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Pastaba Nr. P23. Apskaitos politikos keitimo ir apskaitos klaidq
itaka
ataskaitini laikotarpi padidintas veiklos rezuitatas 1g 5gg,4d

.1".

nusiddvejimo perskaidiavimo
nebaigtos statybos straipsni.

ir

Eur, d6l ilgalaikio turto
perkeltq is praeitq metq kitos pagrindines veiktis s4nauoq
i

Reik5mingq po ataskaitiniq irykiq nebuvo.
Neapibr6Ztq isipareigojimq ir apibreZto turto nera.
Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.

%diaMartisauskiend
.ztn

Direktor6

Vyr. buhaltere

VilijaZaikauskiene
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