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2016 METU FINANSINES ATSKAITOMYBES

AISKINAMASIS NASTAS
I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie 5[ finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vie5ojo sektoriaus subjektq.
PaneveZio Margaritos Rimkevidaites paslaugq

ir verslo mokykla (toliau -

[staiga) buvo

sujungimo bfldu (biudZetinirl [staigq PaneveZio Margaritos Rimkevidaites technologine
mokykla, juridinio asmens kodas - 190805463 ir PaneveZio prekybos ir paslaugq verslo
mokykla, juridinio asmens kodas

LR Vpiausybes nutarimq Nr.

381

- 211964030)

reorganizuota pagal2016 m. balandLio 20 d.

.1927 m. rugsejo 1 d., rejestro Nr.168 Lietuvos Svietimo

ministro isakymu, [staigos kodas 304384359, naujos biudZetines [staigos savininko teises ir
pareigas igyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija.
Pagrindine veiklos sritis

-

Svietimas, pagrindine veiklos r[Sis

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus

-

profesinis mokymas'

ir kitus subjektus.

[staiga kontroliuojamg asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi'

Informacija apie istaigos filialus ar strukttirinius vienetus
[staiga filialq ar strukt[riniq vienetq neturi.

Informacija apie lstaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitin! laikotarp!
[staigoje 2016 metus gruodzio men. 31 dienai dirbo 139 darbuotojai.
Informacija apie svarbias s4lygaso kuriomis veikia vie5ojo sektoriaus subjektas ir kurios gali
paveikti tolimesng vie5ojo sektoriaus subjekto veikl4.
LR \fN Del sutikimo reorganizuoti mokyklas PaneveZio M. Rimkevidaites technologinE mokyklQ
ir PaneveZio prekybos ir paslaugq verslo mokyklq 2016balandZio 20 d. Nr.381

Finansindse ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais

-

eurais ir centais.

II

SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA
Institucija taiko toki4 apskaitos politik4 kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq visrl
taikytinq i5skyrus 9 ,,Mokesdiq ir socialinirl imokq pajamos" ir 26 ,,Iltekliq fondo apskaita ir
finansiniq ataskaitq rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais Sios apskaitos
politikos skyriuje ,,Bendrieji apskaitos principai". Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos
politika, ukiniq lvykiq ir flkiniq operacijq registravimo tvarka uZtikrina, kad Institucijos
pateikiama informacij a yra :
- svarbi vartotojq sprendimams priimti;
- patikima, nes:
- teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansinE buklE ir pinigq srautus;
- parodo fkiniq ivykiq ir [kiniq operacijq ekonoming prasmQ, ne vien teisinE form4 (turinio
vir5enybes prie5 form4 principas) ;
- ne5ali5ka, netendencinga;
- apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reik5mingais atZvilgiais iSsami.
Institucij a pasirinktq ap skaito s politikq taiko nuo lat.
Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansiniq
ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai apskaitos
politika gali bffi keidiama, pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos
keitimas".
Apskaitos politika apima fikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, [vertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Zemiau pateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitq
ai5kinamoj o ra5to dal[,,Apskaitos politika".
fi nansinese ataskaito se

Bendrieji apskaitos principai
Institucijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Tvarkant apskaitE ir sudarant finansinE atskaitomybE, vadovaujamasi Siais principais

ir jq

reik5memis:
- subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkin[ turi
biiti itrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos
[sipareigojimai,
pinigq
pajamos
bei
srautai.);
ir sqpaudos
grynasis turtas,
- veiklos tEstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tEstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas
valstybes funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos
tEstinumo ivertinimq atsiZvelgdami i vis4 prognozuojame ne trumpesnio kaip 12 menesiq
laikotarpio po finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij6 atlieka asmenys,
atsakingi uZ Institucijos finansiniq ataskaitq parengimq. Jeigu finansines ataskaitos
sudaromos, nesilaikant veiklos tgstinumo principo, ai5kinamajame ra5te turi btiti atskleistas

ir

t_
Sis faktas, prieZastis, del kurios Institucija nesilaike veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos
principai, kuriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq rinkinys.);
- periodi5kumo (Institucijos veikla, tvarkant apskaitq suskirstoma i finansinius metus arba
kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitrl
rinkinys. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio
laikotarpio dienos duomenis. Veliau [vykusiq [kiniq operacijq ir flkiniq [vykiq apskaita ir
atskleidimas finansinese ataskaitose yra apra5y.ti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Po
ataskaitiniai ivykiai". Institucijos finansiniai metai trunka 12 menesirS tadiau tam tikromis
aplinkybemis finansiniai metai gali biiti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo
prieZastys ir aiSkinamajame ra5te atskleidLiama informacija yra nurodyti Sios apskaitos
politikos skyriuj e,,Ataskaitinis laikotarpis") :
- pastovumo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laik4 nebent
reik5mingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq brltinybE pakeisti apskaitos politikq siekiant
teisingiau parodyi Institucijos turt6 finansavimo sumas, [sipareigojimus, grynqji turtA
pajamas ir s4naudas, ir (arba) to butq reikalaujamapagal galiojandiq VSAFAS pereinamqsias
nuo statas arb a p agal pas ikeitus i as Siq standartq nuo statas. ) ;

- piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, grynasis turtas,

pajamos ir sqnaudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka finansiniq ataskaitq
valiuta.);
- kaupimo (Institucijos ukines operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami tada, kai
jie ivyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansindse ataskaitose. Pagal kaupimo princip4
pajamos registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o s4naudos - tada, kai jos patiriamos,
neatsiZvelgiant i pinigq gavim4 ar i5mokejim4.);

-

palyginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos

su

s4naudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama

ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq pries 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 Institucijos finansin6s
btkles pokydius. Jei keidiami finansiniq ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija
pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavim4 praejusirl finansiniq metq sumas, kurias
norima palyginti su ataskaitinirl metq sumomis, taip, kaip nurodyta Sios apskaitos politikos
skyriuj e,,Apskaitos politikos keitimas);
- atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,
finansavimo sumq, [sipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir s4naudq vertd negali b[ti
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansinirl ataskaitq rinkini,
atsakingi Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus, pavyzdLiti, skolas,
kuriq nesitikima atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq
rengejai [sitikina, kad finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas,
finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir s4naudos ndra parodlti
nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.) ;
- neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi b[ti objektyvi ir
ne5aliSka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos varlotojq priimamiems
sprendimams ir neturi bUti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.);
- turinio vir5enybes prie5 form4 (Institucijos [kines operacijos ir [kiniai [vykiai apskaitoje
registruojami pagal jq turini ir ekonominE prasmE, o ne tik pagal teisinE formE Ukines
operacijos ir [kiniai ir,ykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose
pagaljq turin[ ir ekonominQ prasmQ net ir tada,kar toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines
formos).
Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
- pinigq (Institucijos i5laidos pripaZ[stamos tada, kada i5mokami pinigai,
pripaZ[stamos tada, kada gaunami pinigai.);

o pajamos

t

-

subjekto;
periodi5kumo;
pastovumo;
piniginio mato.
Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,
apvalinant iki Simtqiq daliq (dviejq skaitmenqpo kablelio).
Visos fikines operacijos ir [vykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose, taikant
Institucijos apskaitos politikq parengtq pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus
taisykles) atskiroms [kinems operacijoms
ivykiams, finansiniq ataskaitq
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedfiroms.
Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq ataskaitq
elementus arba straipsnius, [kines operacijas, fikinius ivykius ir jq apskaitos procedtras.

ir

ir

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pipaiistamas, jei atitinka apibreiim% t. y. materialios formos
neturintis, nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo
Institucija disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
- pagr[stai tiketina, kad Institucija blsimaisiais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines

-

naudos;

galima patikimai nustatyti turto [sigijimo ar pasigaminimo savikain4;
Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir
kontroliuoti. Institucija kontroliuoja turtq jei turi teisE gauti i5 jo ekonomines naudos
bfsimaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq
I tqturtq atsiradimo arba nuo jq pasikeitimo.
I5ankstiniai apmokejimai rrt nematerialqi[ turt4 yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo turto
sqskaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas [vertinamas isigijimo savikaina. I5laidos,
patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto [sigijimo
savikainq tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis
turtas teiks didesnE ekonominE naudq, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto
pagerinimas. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra
rodomas turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,
atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sume.

ji

Turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, rodomas isigijimo savikaina, atemus turto
nuvertejimo, jei jis yra, sumq.
Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcingq metod4 taip, kad nematerialiojo turto
naudingo tarnavimo laik4. Amortizacija
savikaina brltq sistemingai paskirstyta per
teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos
skaidiuojama, atsiZvelgiant
mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama
normatyvus, patvirtintus Svietimo
skaidiuoti nuo kito m6nesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama
nuo kito m6nesio, 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 nematerialioj o turto amort izacij a ne skaidiuoj ama.
Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, iSskyrus atvejus, kai tredioji Salis
isipareigoja nupirkti 5i turta jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai
prekiauj ama tokiu turtu.

jo

i

ir

del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal

nuvertejimo poZymius.
politikos
skyriuje ,,Turto
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos
nuvertejimasoo. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma, malinant turto balansinE vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant I tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto
vienetas yra naudojamas). Kai velesn[ ataskaitini laikotarpi pasikeitus aplinkybems, atkuriama
anksdiau pripaiintaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkfrrimo negali
vir5yti jo balansines vertes, kuri bfltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvEs pripaZintas.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZi[rimas, kai yra polymi% kad anksdiau

Nuostoliai

nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali b[ti reik5mingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo laikas
negali vir5yti teises aktuose numaQrtq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas

stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra
atitinkamai koreguoj amas.
ISsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e.

llgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra pripaZistamas, 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 vien4veiklos cikl6
-jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne ui, Yyriausybes nustatyt4
minimaliq vie5oj o sektoriaus subj ekto il galaikio materialioj o turto vertg.
Paskutinis kiterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kulturos vertybems,
kitoms vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio
naudojimo).
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas I pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS:
a) Leme;
b) pastatai;
c) infrastrukttiros ir kiti statiniai;
d) nekilnoj amosios kulturos vertybes;
e) ma5inos ir irenginiai;
f) transporto priemones;
g) kilnojamosios kulturos vertybes;
h) baldai ir biuro Lralgai kitas ilgalaikis materialusis turtas;
i) nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.
I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucijos poreiki.
I5ankstiniai apmokejimai vi ilgalaiki materialqj[ turtq yra registruojami ilgalaikio materialiojo
turto s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
lema kult[ros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr4ja verte;
bibliotekq fondai yra rodomi [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis
yra, sumQ;
likEs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.
Kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiamqia verte fiei Sios
vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kultfiros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vertd nustatoma
(teikiant prioritetq pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkandio subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali biiti patikimai [vertinta, arba
simboline vieno euro verte (ei [sigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali b[ti
patikimai ivertinta).

-

-

Institucija patikslina Zemds, kulturos vertybiq ir kitq vertybirl tikr4j4 vertE kiekvienq finansiniq
metq pabaigoje, pries rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte tarp pat yra
koreguojama per ataskaitini laikotarpi jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis
tikrosios vertds pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesinf metodq taip, kad ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte bltq nuosekliai paskirstyta per visq turto naudingo tarnavimo
laikq. Nuiidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant I teises aktais nustatl'tus ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro [sakymu. 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 [kvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregiitruojamas to turto vieneto nuveftejimas, lygus jo likutines veftes sumai, pirmos dienos.
Nusidevejimo sqnaudos neskaidiuojamos Lemei, kultfiros vertybdms, kitoms vertybems ir bibliotekq
fondams.

Ilgalaikio materialiojo turlo naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra perLiurimi, kai yra
pozymiq, kad anksdiau nustatltas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine verte gali btti
ieit<Smingai pasikeitq. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus
papildornos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine vert6, pradedant nuo laikotarpio, kuri
tuvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine verte, turi bflti nudeveta per likusi
(patikslint$ ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laik4.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus i,emg, kultfiros vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje
pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios
apskaiios potitit or skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant turto balansinE vertE ir ta padia suma
registruoJant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai,
t<ot<iai u.iktui vykdyi susijEs turlo vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLintaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte
po nuvertejimo atkfrimo negali vir5yti jo balansines vertds, kuri bttq buvusi, jeigu turto
nuvertej imas nebttq buvqs pripaZintas.
Lemes, kultflros u..tyUiq lr kitq vertybiq tikrosios vertds sumaZejimo nuostoliai registruojami
apskaidiuotq nuostoliq suma, mahinarrt turto balansinE vertq. Ta pati suma registruojama tiesiogiai
giynojo turto sqskaitoje, maZinant tikrosios vertds rezerYo s4skaitoje esandi4 sumQ. Jei su atskiro
iurto vienetu susijEs tikrosios veftes rezervo likutis tampa lygus nuliui, tikrosios vertds rczervq
vir5ijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZ[stant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba
kitoi veiklos sqnaudas (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 hllo
savikaina ir (arba) patikslinamas likqs turto naudingo tarnavimo laikas, jeigu i5laidos reikSmingai
pailgino turto naudingo tamavimo 1aik4 arba reik5mingai pagerino turto nauding4sias savybes' Jei
utUft 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 sqnaudomis.
ku] trrtur parduodamas arba nurajomas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuvertejimo sumos nurasomos, o su tuo susijqs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezultatq
ataskaitoje.

turtas nuraSomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar kitaip
perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas maZinamas ta suma, kuri priskiriama tam turtui.
t rto ,r*u5ymo arba pardavimo atveju surna, kuria sumaZinamas tikrosios vertes rezervas, didina
sukaupt4 pervir5[ arba maiina sukaupt[ deficitq. Turto neatlygintino perdavimo kitam subjektui atveju

fai tik4ja verte ivertintas

perduodama ir tikrosios vertds rezervo dalis, susijusi su Siuo turtu.

I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apraie.

Biologinis turtas
Biologinio turto mokykla neturi.
Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina. po
pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos lsigijimo (pasigaminimo)

savikaina arba grynqjarealizavimo verte, atsizvelgiant I tai, kuri yra mazesn6.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevirSytq brlsimos
ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus (arba
pardaws). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte-yra pnpaZistama
sqpaudomis t4 laikotarpi kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba pripaZistamos atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq biid6 kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena iu atsargq
sunaudoj imu (pardavimu) susijusi operacij a.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotr; teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainq Institucija
taiko ,,pirmas gautas - pirmas i5duotas" (FIFO) atsargq ikainojimo bld4 arba konkrediqkainq budq.
Atsargq [kainojimo budas parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Sios atsargos yra
sunaudojamos, pobUd[.

Visa atsargrl isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo vertes
suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nuraSymo ir pan. yra pipaiistami to laikotarpio,
kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq nuvertejimo ir nuraSytq sumq s4paudomis.
ISnykus aplinkybems, del kuriq buvo suma1inta atsargq balansine verte, ji apskaitoje parodoma taip,
kad nauja balansine verte b[tr1 lygi patikslintai grynajai realizavimo vertii, bet ne didesne negu
atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo atkuriama dil
grynosios realizavimo vertds padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to laikotarpio, kuriuo
padidej o grynoj i r ealizavimo vertd, sEraudos.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte i5 karto [traukiama I s4paudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma
nebalansinese s4skaitose.
ISsami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos apraie.

Finansinis turtas
Finansiniam turtui, kuris gali bfrti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
investicijos i skolos vertybinius popierius;
paskolos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;

-

terminuotiejiindeliai;
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 sqnaudomis bus pripazinti per ateinandius laikotarpius.

-
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poZymiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poLymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam turtui ir
nematerialiaj am turtui :
i5oriniai poZyniai:
reikSmingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamrl produktq paklausa;
per ataskaitini laikotarp[ turto rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu bfltq
sumaZejusi del iprastinio turto naudojimo per tqpati laikotarpi;
per ataskaitini laikotarp! lnstitucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba
Vyriausybes politikoje iryko reik5mingq pokydirL susijusiq su Institucijos turimo turto
pobfldZiu, kurie daro neigiam4 poveiki institucijos veiklos
naudojimo apimtimi
rezultatams;
vidiniai poZymiai:
yru irodymrg kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;

-

-

ir

-

-

Institucija turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau

nebenaudoj amas veikloje;

per ataskaitin[ laikotarpi ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5mingq
ilgalaikiq pokydiq susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pob0dZiu, tokiq kaip turto
galimybiq nei5naudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktiirizuoti veiklq
kuriq vykdant naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol

tiketasi, ir pana5[s pokydiai, darantys neigiamqpoveiki Institucijos veiklos rezultatams;
turtui eksploatuoti ir priZi[reti reikia daugiau i5laid% nei buvo numatyta i5 pradZirl.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos finansiniam turtui:
- yra Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yru didele tikimybe, kad
skolininkas bankrutuo s ;
- nesilaikoma sutarties sqlygq pavyzdZiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi kiti
isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugg uZ kurias buvo i5 anksto sumoketa, suteikimas;
palflkanq ar paskolos gr4Zinimas);
- del ekonominiq ar teisiniq prieZasdir5 susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidg kuriq prie5ingu atveju nebiitq suteikusi;
- skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad gindas
bus i5sprEstas ne Institucijos naudai;
- finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
- ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.
Nuostoliai d01 turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant
turto balansinE vertE ir tapadia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos
veiklos sqnaudas.

-

L
Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertdjus, yramaiinarrra turto vieneto
balansine verte, tadiau iSsaugoma informacija apie turto isigijimo savikainq t. y. turto vieneto
[sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje sq,skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne
verte nei turto balansine verte.
Kai velesn[ ataskaitin[ laikotarpi pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali vir5yti jo balansines
vert0s, kuri bfltq buwsi, jeigu turto nuvertejimas neb0tq buvps pripaZintas.
I5sami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio materialiojo hrto
apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Finansinio turto apskaitos
tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokdjimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos.

Finansiniai !sipareigoj imai
Il galaikiams fi nansiniams isiparei goj imams

-

priskiriami

:

ilgalaikiai skoliniai isipareigojimai;
ilgalaikiai atid0jiniu (ir.Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
kiti ilgalaikiai [sipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams isipareigoj imams priskiriami:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (ir.Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidej iniai") ;
- ilgalaikiq skoliniq [sipareigojimq einamqiq 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 susijE [sipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;
- kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima
[sipareigojimq sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. [sipareigojimai pagal
planuojamus sandorius nepripaZistami finansiniais [sipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio
isipareigojimo apibreZimo (t. y. kol Institucija neturi [sipareigojimo perduoti pinigus ar kit4
finansin[ turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau
nepalankiomis sqlygomis).'
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetrS kitq i5tekliq fondr5
Europos Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fond6 uZsienio valstybiq ir organizacrjq kitq
Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Institucijos nuostatuose nustatytiems
tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo
sumos apima ir Institucijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turtq pavedimams vykdyi, kitas
leSas Institucijos i5laidoms dengti ir kaip paramQ gautqturt4.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZ[stamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir
kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
firransurimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos sqlygos finansavimo sumoms gauti;

-

-

t
-

yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq [rodymg kad finansavimo sumos
bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
finansavimo sumq dydis gali bEti patikimai [vertintas.
Valstybes biudZeto asignavimai pripaZ[stami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustatyta tvarka pateikus parai5kq gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte auk5diau

-

nurodyti kriterijai.
Jei patiriamos sEr.audos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltinir& 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 bfikles ataskaitoje prie sukauptq
gautinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos [:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui [sigyti;
finansavimo sumas kitos iSlaidoms.

-

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gati bUti registruojamos nemokamai at tZ
simboling kainq gavus iigalaiki materialqji ar nematerialqii turt6 biologini turtq ar atsargas arba
gavus pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms islaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos visos
likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.
kiti.-r vie$ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos
sqpaudoms - tot<iu atveju yramalinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos
finansavimo sumos.
Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip
Institucijos finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam
tikslui, pajamas.
Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo 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 vieSojo sektoriausr subjekto investicija taikant nuosavybes
metod6
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink6 t. y. kai Institucija perduoda savo
turt4 isigytq i5 finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja
vie5oj o sektoriaus subj ektus.

Kitiems vieiojo arba ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ kuriq
panaudojimq iinansavimo sumq gavejas teises aktq nustatytatva*a turi atsiskaityti Institucijai,
iegistruojamos kaip i5ankstiniai apmokejimai arbaateinandiq laikotarpirl s4naudos.
Initituciii, gautas finansavimo sumas ar turtq i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpinink%
apskaitoje r-egistruoja tgrtq ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumU Saltini
kuri nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo
Saltin[ ir tikslinE paskirti.
Iisami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq apskaitos
tvarkos apraSe.

Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gafrolt vykdant [kine1
jai
operacijis, apiirandias pagrindiniil nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikimq ir
pave stq pro gramq

vykdym4.

t

Institucij o s nepagrindine s veiklo s paj amoms priskiriamos paj amos, gautos, vykdant nepagrindinE
veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZ[stamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis
paj amomis susij usios s4naudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda,
kai galima patikimai [vertinti pajamq sume ir kai galima patikimai [vertinti su pajamq uZdirbimu
susijusias sq,naudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius ir
pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4 @agrindine veikla, finansine ir investicine veikla
arba kita veikla).
Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Institucijos
pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Institucijos
gaunama ekonomine nauda. Kai Institucija yra atsakinga uZ tarn tikrq sumq administravimq ir
surinkimq tadiau teises aktrl nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas I biudZet4 ir neturi
teises Siq sumrtr 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 tikrqja verte.
ISsami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos sqnaudos, patirtos, vykdant fikines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq pro gramq vykdym4.
Institucijos kitos veiklos sq-naudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant
nepagrindinq veikl4.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4.
S4naudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiU i5laidq dalis, kuri tenka
per ataskaitin[ laikotarp[ uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems [sipareigojimams. I5laidos,
skirtos pajamoms uZdirbti btsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos
finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripaZ[stamos sqpaudomis brlsimaisiais laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq ne[manoma tiesiogiai susieti su
konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZ[stamos s4naudomis t4pat[ laikotarpi kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Institucijos s4naudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensacij os suma.

Sqnaudos [vertinamos tikr4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jq
ekvivalentais, sqpaudq dydis [vertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (neiskaitant j4 atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas
atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir pal[kanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos,
sqnaudq dydis ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sumq.
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos sqnaudos parodomos, atsiZvelgiant I jq pobudi
(t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).

i

t

I5sami sqnaudrl apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudri apskaitos tvarkos apra5e.

Sandoriai uisienio valiuta
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kursq. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq
uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo dienq
yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4paudrtr sqskaitose. Veiklos
s4naudq tarpusavio [skaita ir parodytas tik
rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq
perskaidiavimo del valiutos kursq pokydiq rezultatas.

ir

Atiddjiniai
Atidejiniai pripaZistami

ir

apskaitoje registruojami,

kai atitinka visus Siuos pripaZinimo

kriterijus:

-

-

institucija turi isipareigojim4 (teisinE prievolE arba neat5aukiamqji pasiZadejimd del
buvusio fvykio;
tikimybe, kad [sipareigojimq reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybE, kad
nereikes;

isipareigojimo suma gali blti patikimai [vertinta.
patenkinamos
Jei
ne visos Sios sqlygos, atidejiniai nbra pnpal[stami, o informacija apie susijusi
su tiketina sumoketi suma neapibreilqL [sipareigojimq yru pateikiama finansiniq ataskaitq
ai5kinamajame ra5te.
Neapibr0Ztieji isipareigojimai ir neapibrdZtasis turtas
NeapibreZtieji [sipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese sqskaitose.
Po ataskaitiniai [vykiai

Po ataskaitinis ivykis - ivykis per laikotarp[ nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.
Po ataskaitiniai [vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansinE padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. turi [takos Institucijos finansinei padediai ar veiklos
rezultatams balanso datfl, yra koreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant I jq itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mE, koreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai yra rodomi
finansines btkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
Po ataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing
padeti paskutinE ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. Sie [vykiai parodo s4lygas, atsiradusias po
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji po ataskaitiniai [vykiai.
Nekoreguojantieji po ataskaitiniai [vykiai apraSomi ai5kinamajame ra5te, kai jie reik5mingi.
ISsami po ataskaitiniq [vykiq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejinirt neapibreZqiq
isipareigojimq neapibreZtojo turto, po ataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidrl taisymo apskaitos
tvarkos apra5e.
Apskaitos politikos keitimas

Institucija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laikq tam, kad butq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpirl finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad
bgtq galima nustatyti Institucijos finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas

Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik6 remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 1
,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".
Ukiniq operacijq tikiniq ivykiU pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
[sipareigojimg finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sryraudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
Institucijos apskaitos politika gali buti keidiama:
d6l VSAFAS nuostatqpakeitimo;
jei to reikalaujakiti teises aktai.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikarfi retrospektyvin[ bfidq t.
y. nauja apskaitos politika taikoma taip,lyg ji visada bfltq buvusi naudojama, todel pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ir iikiniams [vykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytU ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaitin[
laikotarpi kur[ apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rcntltailataskaitoje apskaitos politikos
keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos
politikos keitimo
esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera
koreguojama.
Apskaitos politika gali b[ti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes informacrlauZ
vis4 ataskaitin[ laikotarpi turi b[ti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politikq pana5aus
pobfldZio ukinems operacijoms ir [kiniams [vykiams.

ir

-

ir

Apskaitiniq iveriiq keitimas
remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabartinE turto ir isipareigojimq vertg
tiketinq naudq ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir
[sipareigoj imq vertei nustatyti.

Apskaitinis ivertis

ir

-

Apskaitiniai iverdiai naudojami,
apskaidiuotos, o tik [vertintos.

kai turto ar

isipareigojimq vertes negali

buti tiksliai

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo flkines operacijos ar [kinio [vykio registravimo ar del apsirikimo.
Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu iSai5kejusi klaida, del kurios
praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpirl finansines ataskaitos negali btiti laikomos i5
esmes patikimomis,
Apskaitos ktaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento turto
vertes.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas
Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus pagal
savivaldybiq
atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes
biudZetq paj amq ir iSlaidr1 klasifikacij oj e.
Turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai pirminiams
segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti
skiriami ir naudojami i5tekliai.
Jei turto, [sipareigojimrS finansavimo sumrL pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui pagrindas
yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4 Institucijos veiklos dal[ apimandiam
Svietimo segmentui.
Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos
biitq pateikiama informacij a fi nansinese ataskaito se.

ir

t

Straipsniq tarpusavio lskaitos ir palyginamieji skaiiiai
pajamos ir sqnaudos bei pinigrl iplaukos ir i5mokos finansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini turto ir [sipareigojimq taip
pat pajamtl ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS
reikalauj a btitent tokios [skaitos.
Turtas

ir isipareigojimai,

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

P03 Nematerialus turtas. 2016 metq gruodZio 31 d. visi5kai amortizuoto, bet naudojamo turto
isigijimo savikaina:
Sqskaitos pavadinimas

fsigijimo
savikaina

Programines irangos ir jos licenclq isigijimo
9344,68
savikaina
f( visn:
9344.68
Per ataskaitin[ laikotarpi apskaidiuotas ilgalaikio nematerialaus turto amortizacr1a3203,6l eury

Pagal panaudq gautas nematerialus turtas programine iranga ,,Verslo yLvalga" 1 419,14 eurq

P04 Ilgalaikis materialus turtas. 2016 metrl gruodZio 31 d. visi5kai nudeveto, bet dar
naudojamo mokyklos veikloje ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina:
Saskaitos pavadinimas
Negrrenamuiu pastatu
Gamybos ma5inq ir irenginiq
Kitq ma5inq ir irenginiq
Transporto priemoniq
Baldq
Kompiuterines [rangos
Kitos biuro irangos

Isieiiimo savikaina

Kitq IT
Kitq statiniq

47062,91
7536,80
21303,58
21432,17
41910,84
182460,36
10803,98

40641,04

251324,43

624476,17
ewq.
u24176,06
turtas
kitas
ilgalaikis
Naujai [sigytas
I5 viso:

Per ataskaitin[ laikotarpi apskaidiuotas ilgalaikio materialaus turto nusidevejimas 29307,45 eurq

Kito ilgalaikio materialaus turto [sigijimo savikaina

-

bibliotekq

:

fondas

ir kitas ilgalaikis materialusis

Pagal panaudqgautas ilgalaikis materialus

8 335,78 Eur;

turtas
turtas iemd'

125 533,86 Eur.
539 712,71 eury.

LP08 Atsargqlikutis 2016m. gruodZio 3l d. sudaro:

S4skaitos pavadinimas

lsigijimo
savikaina

MedZiagq

ir Laliavq[sigijimo savikaina ( maisto

3483,36

produktai, kuras, kanc .prekes)

Ukinis inventorius

4646,50

I5 viso:

8129,86

likutis

Nebalansineje s4skaitoje atsargq

468 345,35 eurq, tai mokyklos veikloje naudojamas

lkinis inventorius.
Pagal panaud4gauta atsargq 610,50 eurq.
ISsinuomotas turlas 225,72 eurq.
P

10 Per vienerius metus gautinas sumas 2016 m. gruodZio

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos uZ turto nuomA
Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas

6475,40

rr7674,93

Kitos sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
I5 viso per vienerius metus gautinos

30500,1 3

Pinigq likuti 2016 m. gruodZio

t0531,22
168967,63

3

i

d. sudaro:
85287,79

ES projektrl le5os

Pavedimq leSos
Grynieji pinigai kasoie
I5 viso l€5q:

PIz

I d. sudaro:

Suma
3785,95

Sukauptos gautinos sumos iS VB

Pl1

3

935,87
0

86223,,66

Finansavimo sumos i5 Valstybes biudZeto 2016 m. gruodZio 31 d.:

-

isiglti 2 070 14l,94Evr;
kitom iSlaidom kompensuoti 44,728ur.
nepiniginiam turtui

Finansavimo sumos i5 Europos S4jungos, uZsienio valstybig tarptautiniq organjzacijq
2016 m. gruodZio 31

-

d.

206 332,59 Etx

nepiniginiam turtui

kitom i5laidom

isigyti

120

kompensuoti

:

910,16Flx;

85 422,53Brx.

Finansavimo sumos iS kitq Saltiniq 2016 m. gruodZio 31 d. 1 941,08 Eur:

-

nepiniginiam turtui

kitom i5laidom

isigyti

kompensuoti

1087,21 Eur;
853,87 Eur.

t
Pl7

Moketinas sumas tiekejams sudaro:

Pavadinimas
Maisto produktai ir kitos prekes

Suma
7512,35

Transporto i5laidos

255,70

Komunalines ir rySiq paslaugos

24129,89

IMT einamasis remontas

192,19

Kitos paslaugos

5404,73

Kvalifikacijos kelimui

53,16

I5 viso tiek€jams mok€tinos sumos:

37548,p2

Sukauptos sq-naudos sudaro 90 374,10 Eur, sukauptos atostoginiq sqnaudos 68 998,40 Eur,
Sukauptos socialinio draudimo

i$okq s4naudos 21375,70 Etx.

Kitos moketinos sumos 586,70 eurq.

Veiklos rezultatq ataskaita

Pzl Mokyklos kitos veiklos pajamos
UZ turto nuom4, teikiamas paslaugas, bendrabudio paslaugas, valgyklos pajamos ir kt.

Pajamos uZ turto nuome

5401,44

Pajamos uZ valgyklos teikiamas paslaugas

8524,67

Pajamos uZ bendrabudio paslaugas

7849,39

Kitos pajamos

6007,25

I5 viso pajamq:

27782,75

P02

Pagrindines veiklos sEraudos:

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos

:

Darbo uZmokesdio sqpaudos etatq sEa5e nurodyiems darbuotojams
pedagoginiams darbuotojams
Socialinio draudimo s4naudos
I5 viso:

ir

396576,05
1239),4,20
520490,25

Komunaliniti paslaugq s4naudo

s:

Sildymo sqnaudos

39287,66

Elektros energijos s4naudos

13859,94

Vandentiekio ir kanalizacij os s4naudos

2876,80

Ry5iq paslaugq s4naudo

s

2211,64

Kitq komunaliniq i5laidq

1340,42

I5 viso:

59576,46

Sunaudotq ir parduotq atsargq savikainos s4naudos 13167,10 F;tr

Kitqpaslaugq sEraudos 40 403,01 Eur

.

:

Kitos s4naudos 3 475,55 Eur , tai keliones i5laidq kompensavimo mokiniams sqnaudos

.

Kitos veiklos sqpaudos 19 229,18 Eur, t.y.:
Sunaudotqirparduotqatsargqsavikaina 9228,13 Eur, kitqpaslaugqs4naudos 10 001,05 Eur.
Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.
NeapibreZtqj q isiparei goj imq ir neapibreZtoj o turto nera.

Reik5mingq po ataskaitiniq [r,ykiq nebuvo.

Direktorius

Tautvydas Anilionis

Vyr. finansininke

Jolanta Narkevidiene

