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I. BENDROJI DALIS 

VsJ Elektrenij profesinio mokymo centras (toliau - |staiga) buvo jregistruota 1995 m. 

balandzio 24 d.5 rejestro Nr.099515, jstaigos kodas 190976966, adresas Rungos g.18 Elektrenai, 

steigejas ir dalininkas - Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, antrasis dalininkas - UAB 

„Anupriskii| parkas". Pagrindine veiklos sritis - techninis ir profesinis vidurinis mokymas. 

Jstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 31 d. 

Jstaiga kontroliuojamp, asocijuotp ar kitaip administruojamp subjektp neturi. 

Jstaiga filialp neturi. 

Jstaigoje per 2018 metus vidutiniskai dirbo 111 darbuotojai, 2017 m. - 115. 

Jstaigos veiklai ateityje gali kilti laikimj problemp, nes, kaip ir visoje respublikoje, taip ir 

Elektrenij savivaldybeje, susiduriama su mokiniij mazejimo tendencija. Tai lemia mazejantis 

gimstamumas, jaunij seimp isvykimas j uzsienj. Tai gali sumazinti jstaigos pajamas is lesij, skirtij 

mokinio krepseliui finansuoti, tuo paciu ir pajamas is ukines - komercines veiklos. 



H. APSKAITOS POL1T1KA 

{staiga taiko toki^ apskaitos politik^, kuri uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktij visp 

taikytinik isskyrus 9 „Mokescii| ir socialiniij jmokij pajamos" ir 26 „Istekliij fondo apskaita ir 

fmansiniii ataskaitp rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, {staiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais sios apskaitos 

politikos skyriuje „Bendrieji apskaitos principai". 

Apskaitos politika, ukiniij jvyki^ ir ukinip operacijp registravimo tvarka uztikrina, kad 

{staigos fmansinese ataskaitose pateikiama informacija yra: 

- svarbi vartotoji| sprendimams priimti; 

- patikima, nes: 

- teisingai nurodo {staigos finansinius rezultatus, finalising bukl^ ir pinigp srautus; 

- parodo ukinip jvykip ir ukinip operacijp ekonomin? prasm^, ne vien teisin^ formq, 

(turinio virsenybes pries form^ principas); 

- nesaliska, netendencinga; 

- apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

- visais reiksmingais atzvilgiais issami. 

{staiga pasirinkt^ apskaitos politik^ taiko nuolat. 

Apskaitos politika keiciama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems 

fmansinip ataskaitp straipsniams, kuri ems turi jtakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai 

apskaitos politika gali buti keiciama, pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Apskaitos 

politikos keitimas". 

Apskaitos politika apima ukinip operacijp ir jvykii| pripazinimo, jvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

Zemiau pateikiama {staigos apskaitos politika naudojama, sudarant fmansinip ataskaitp 

aiskinamojo rasto dal| „Apskaitos politika". 

Bendrieji apskaitos principai 

{staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 31 d. 

Tvarkant apskait^ ir sudarant fmansin^ atskaitomyb?, vadovaujamasi siais principais ir jp 

reiksmemis: 

- subjekto ({staiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir \ fmansinip ataskaitp rinkinj turi 

buti jtrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, fmansavimo sumos ir jsipareigojimai, grynasis 

turtas, pajamos ir s^naudos bei pinigp srautai.); 

-veiklos t^stinumo ({staigos fmansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad 

{staiga laikysis veiklos t^stinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes 

funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo jsipareigojimus. Veiklos t^stinumo 

jvertinim^, atsizvelgdami j visp prognozuojam^ ne trumpesnio kaip 12 menesip laikotarpio po 

finansinip ataskaitp rinkinio patvirtinimo informacijp, atlieka asmenys, atsakingi uz {staigos 

finansinip ataskaitp parengimp. Jeigu fmansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos 

t^stinumo principo, aiskinamajame raste turi buti atskleistas sis faktas, priezastis, del kurios 

{staiga nesilaike veiklos t?stinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas 

finansinip ataskaitp rinkinys.); 

- periodiskumo ({staigos veikla, tvarkant apskaitp, suskirstoraa \ finansinius metus arba 

kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansinip ataskaitp 



rinkinys. Jstaigos finansiniij ataskaitij rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio 

laikotarpio dienos duomenis. Veliau jvykusip ukinip operacijp ir ukinip jvykip apskaita ir 

atskleidimas finansinese ataskaitose yra aprasyti sios apskaitos politikos skyriuje 

„Poataskaitiniai jvykiai". Jstaigos finansiniai metai trunka 12 menesiij, taciau tam tikromis 

aplinkybemis finansiniai metai gali buti trumpesni nei 12 menesip. Tokip atvejp susidarymo 

priezastys ir aiskinamajame raste atskleidziama informacija yra nurodyti sios apskaitos 

politikos skyriuje „Ataskaitinis laikotarpis".); 

- pastovumo (Jstaiga pasirinktcj. apskaitos politik^ taiko nuolat arba gana ilg^ laik^, nebent 

reiksmingi jvykiai ar aplinkybes nulemtij butinyb^ pakeisti apskaitos politik^, siekiant 

teisingiau parodyti Institucijos turt^, finansavimo sumas, jsipareigojimus, grynqjj turt^, 

pajamas ir s^naudas, ir (arba) to butq reikalaujama pagal galiojancip VSAFAS pereinam^sias 

nuostatas arba pagal pasikeitusias sip standartp nuostatas.); 

- piniginio mato (Visas Jstaigos turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, grynasis turtas, 

pajamos ir spnaudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine israiska finansinip ataskaitp 

valiuta); 

- kaupimo (Jstaigos ukines operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje registruojami tada, kai 

jie jvyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo principp 

pajamos registruojamos tada, kai jos uzdirbamos, o spnaudos- tada, kai jos patiriamos, 

neatsizvelgiant j pinigp gavimp ar ismokejimp.); 

- palyginimo (Jstaigos pajamos, uzdirbtos per ataskaitinj laikotarpj, siejamos su 

spnaudomis, patirtomis, uzdirbant tas pajamas. Jstaigos finansinese ataskaitose pateikiama 

ataskaitinip ir praejusip maziausiai vienerip pries ataskaitinius metus finansinip metp 

infonnacija. Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jp vartotojai galetp palyginti jose 

pateiktus duomenis su kitp ataskaitinip laikotarpip bei kitp viesojo sektoriaus subjektp 

finansinese ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai jvertinti Jstaigos finansines bukles 

pokycius. Jei keiciami finansinip ataskaitp straipsnip jvertinimo metodai, Jstaiga pateikia 

pakeistus straipsnius ar jp klasifikavimp, praejusip finansinip metp sumas, kurias norima 

palyginti su ataskaitinip metp sumomis, taip, kaip nurodyta sios apskaitos politikos skyriuje 

„Apskaitos politikos keitimas); 

-atsargumo (Jstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, 

finansavimo sump, jsipareigojimp ir grynojo turto bei pajamp ir s^naudp verte negali buti 

nepagrjstai padidinta arba nepagrjstai sumazinta. Rengiant finansinip ataskaitp rinkinj, 

atsakingi Jstaigos asmenys patikrina visus subjektyvius jvertinimus, pavyzdziui, skolas, kurip 

nesitikima atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansinip ataskaitp 

rengejai jsitikina, kad finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y, turtas, 

finansavimo sumos, jsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir spnaudos nera parodyti 

nepagrjstai padidinta arba sumazinta verte.); 

-neutralumo (Jstaigos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi buti objektyvi ir 

nesaliska. Jos pateikimas neturi daryti jtakos apskaitos infonnacijos vartotojp priimamiems 

sprendimams ir neturi buti siekiama is anksto numatyto rezultato); 

- turinio virsenybes pries formp (Jstaigos ukines operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje 

registruojami pagal jp turinj ir ekonomin^ prasm?, o ne tik pagal teisin? form^. Ukines 

operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose 

pagal jp turinj ir ekonominp prasm^ net ir tada, kai toks jp pateikimas skiriasi nuo jp teisines 

formos). 

Sudarant biudzeto vykdymo ataskaitp rinkinj, vadovaujamasi siais principais: 



- pinigi} (Jstaigos islaidos pripazjstamos tada, kada ismokami pinigai, o pajamos 

pripazjstamos tada, kada gaunami pinigai.); 

- subjekto; 

- periodiskumo; 

- pastovumo; 

- piniginio mato. 

Visos ukines operacijos ir jvykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais, 

apvalinant iki simtiyp dalip (dviejp skaitmenp po kablelio). 

Visos ukines operacijos ir jvykiai registruojami Jstaigos s^skaitp piano s^skaitose, taikant 

Jstaigos apskaitos politik^, parengt^ pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, 

metodus ir taisykles) atskiroms ukinems operacijoms ir jvykiams, finansinip ataskaitp 

elementams arba straipsniams ir apskaitos proceduroms. 

Toliau pateikiama Jstaigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus fmansiniq 

ataskaitp elementus arba straipsnius, ukines operacijas, ukinius jvykius ir jp apskaitos 

proceduras. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripazjstamas, jei atitinka apibrezimp, t. y. materialios formos 

neturintis, nuo kitp Jstaigos nematerialiojo turto vienetp atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo 

Jstaiga disponuoja ir kurj naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines 

ekonomines naudos, ir siuos kriterijus: 

- yra lengvai atskiriamas nuo kitp turto vienetp; 

- pagrjstai tiketina, kad Jstaiga busimaisiais laikotarpiais is turto gaus ekonomines naudos; 

- galima patikimai nustatyti turto jsigijimo ar pasigaminimo savikainp; 

- Jstaiga turi teis? tuo turtu disponuoti (jskaitant teis? apriboti juo naudotis kitiems) ir jj 

kontroliuoti. Jstaiga kontroliuoja turtp, jei turi teis? gauti is jo ekonomines naudos busimaisiais 

laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turtp gali priklausyti nuo juridinip teisip j tp turtp atsiradimo 

arba nuo jp pasikeitimo. 

Isankstiniai apmokejimai uz nematerialpjj turtp yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo 

turto spskaitose. 

Pirminio pripazinimo metu nematerialusis turtas jvertinamas jsigijimo savikaina. Islaidos, 

patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripazinimo, didina nematerialiojo turto jsigijimo 

savikainp tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas 

teiks didesn^ ekonomin^ naudp, 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 jsigijimo savikaina, atemus 

sukauptp amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sump; 

-turtas, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, yra rodomas jsigijimo savikaina, 

atemus turto nuvertejimo, jei jis yra, sump. 

Amortizacija skaiciuojama, taikant tiesiogiai proporcingp metodp taip, kad nematerialiojo 

turto savikaina butp sistemingai paskirstyta per jo naudingo tamavimo laikp. Amortizacija 

skaiciuojama, atsizvelgiant j teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos 

normatyvus, patvirtintus Jstaigos direktoriaus jsakymu. Amortizacija pradedama skaiciuoti nuo 

kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama nuo kito 

menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai 

turtas perleidziamas, nurasomas arba kai apskaiciuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto 



nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tamavimo laiko 

nematerialiojo turto amortizacija neskaiciuojama. 

Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, isskyrus atvejus, kai 

trecioji salis jsipareigoja nupirkti s| turt^ jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje 

aktyviai prekiaujama tokiu turtu. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. 

Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto 

nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registmojami apskaiciuotij nuostolip 

suma, mazinant turto balansin? vert? bei ta pacia suma registmojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindines arba kitos veiklos s^naudas (atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti susij^s turto 

vienetas yra naudojamas). Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama 

anksciau pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali 

virsyti jo balansines vertes, kuri butp buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutp buv^s pripazintas, 

Nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas perziurimas, kai yra pozymip, kad 

anksciau nustatytas naudingo tamavimo laikas gali buti reiksmingai pasikeitus. Naudingo 

tamavimo laikas negali virsyti teises aktuose numatyti^ terminq. Jeigu numatomas turto naudingo 

tamavimo laikas stipriai skiriasi nuo anksciau jvertinto naudingo tamavimo laiko, amortizacijos 

laikotarpis yra atitinkamai koreguojamas. 

Issami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Nematerialiojo turto 

apskaitos tvarkos aprase. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripazjstamas, jei atitinka siuos kriterijus: 

- yra skirtas tarn tikroms savarankiskoms funkcijoms atlikti; prekems gaminti, paslaugoms 

teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 

- yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien^ veiklos cikl^; 

-jo jsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mazesne uz Vyriausybes nustatyt^ 

minimali^ viesojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert?. 

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kulturos 

vertybems, kitoms vertybems, transporto priemonems ir saunamiesiems ginklams (isskyms 

vienkartinio naudojimo), 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudj skirstomas j pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS; 

- zeme; 

- pastatai; 

- infrastrukturos ir kiti statiniai; 

- nekilnojamosios kulturos vertybes; 

- masinos ir jrenginiai; 

- transporto priemones; 

- kilnojamosios kulturos vertybes; 

- baldai ir biuro jranga; 

- kitas ilgalaikis materialusis turtas; 

- nebaigta statyba ir isankstiniai apmokejimai. 

I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal |staigos poreikj. 

Isankstiniai apmokejimai uz ilgalaikj materially| turt^ yra registmojami ilgalaikio 

materialiojo turto s^skaitose. 

Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas: 



- zeme, kulturos vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr^ja verte; 

-bibliotekij fondai yra rodomi jsigijimo savikaina, atemus sukauptc^ nuvertejimo, jei jis 

yra, sum^; 

- lik^s ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukaupt^ 

nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum^. 

Kulturos vertybii4 ir kiti| vertybip tikroji verte nustatoma, remiantis draudziam^ja verte (jei 

sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kulturos vertybip ir kitp vertybip tikroji verte 

nustatoma (teikiant prioritet^ pirmiau einanciam metodui): remiantis to turto registry tvarkancio 

subjekto atliekamo vertinimo duomenimis arba jsigijimo savikaina, jei ji gali buti patikimai 

jvertinta, arba simboline vieno euro verte (jei jsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat 

negali buti patikimai jvertinta). 

Jstaiga patikslina zemes, kulturos vertybip ir kitq vertybii} tikrqj^ vert^ kiekvienq. 

fmansinip metp pabaigoje, pries rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat 

yra koreguojama per ataskaitinj laikotarpj, jei {staiga gavo naujos informacijos, kuria 

vadovaujantis tikrosios vertes pasikeitimas yra reiksmingas. 

Nusidevejimas skaiciuojamas, taikant tiesiogiai proporcingq (tiesinj) metodq taip, kad 

ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte butq nuosekliai paskirstyta per visq turto naudingo 

tamavimo laikq. Nusidevejimas skaiciuojamas, atsizvelgiant j teises aktais nustatytus ilgalaikio 

materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus jstaigos direktoriaus jsakymu. 

Nusidevejimas pradedamas skaiciuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. 

Nusidevejimas nebeskaiciuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto 

likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai 

apskaiciuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes 

sumai, pirmos dienos. Nusidevejimo sqnaudos neskaiciuojamos zemei, kulturos vertybems, 

kitoms vertybems ir bibliotekp fondams. 

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikas ir likvidacine verte yra perziurimi, 

kai yra pozymiq, kad anksciau nustatytas naudingo tamavimo laikas ar likvidacine verte gali buti 

reiksmingai pasikeit?. Naudingo tamavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus 

papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo laikotarpio, 

kurj buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti nudeveta per 

likusj (patikslintq) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikq. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo, isskyrus zem^, kulturos vertybes ir kitas vertybes, 

apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai 

yra pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto 

nuvertejimo apskaitoje registmojami apskaiciuotp nuostolip suma, mazinant turto balansin^ vert^ 

ir ta pacia suma registmojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas 

(atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti susij^s turto vienetas yra naudojamas). Kai velesnj 

ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau pripazinta turto nuvertejimo 

suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali virsyti jo balansines vertes, kuri butq 

buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutq buv^s pripazintas. 

Zemes, kulturos vertybip ir kitq vertybip tikrosios vertes sumazejimo nuostoliai 

registmojami apskaiciuotiq nuostoliq suma, mazinant turto balansin? vert^. Ta pati suma 

registmojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, mazinant tikrosios vertes rezervo sqskaitoje 

esanci^ sum^. Jei su atskiro turto vienetu susij^s tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus 

nuliui, tikrosios vertes rezervq virsijanti nuvertejimo suma yra registmojama, pripazjstant 

ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai 

vykdyti susij^s turto vienetas yra naudojamas). 



Rekonstravimo ir remonto islaidij registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir 

remonto darbp rezultato. Rekonstravimo ir remonto islaidomis yi'a didinama ilgalaikio materialiojo 

turto savikaina ir (arba) patikslinamas lik^s turto nandingo tamavimo laikas, jeigu islaidos 

reiksmingai pailgino turto naudingo tamavimo laikq, arba reiksmingai pagerino turto nauding^sias 

savybes. Jei atlikti darbai nepagerina naudingiyij ilgalaikio materialiojo turto savybip ar 

nepadidina turto funkciji} apimties arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie 

nepripazjstami esminiu pagerinimu, o siij darbij verte pripazjstama ataskaitinio laikotarpio 

s^naudomis. 

Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo jsigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei 

yra, nuvertejimo sumos nurasomos, o su tuo susij^s pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos 

rezultatij ataskaitoje. 

Kai tikr^ja verte jvertintas turtas nurasomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar 

kitaip perleidziamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas mazinamas ta suma, kuri priskiriama 

tarn turtui. Turto nurasymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumazinamas tikrosios vertes 

rezervas, didina sukauptcj. pervirsj. arba mazina sukaupt^ deficit^. Turto neatlygintino perdavimo 

kitam subjektui atveju perduodama ir tikrosios vertes rezervo dalis, susijusi su siuo turtu. 

Issami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos Ilgalaikio 

materialiojo turto apskaitos tvarkos aprase. 

Biologinis turtas 

Biologinis turtas pripazjstamas ir registmojamas apskaitoje, jeigu atitinka siuos turto 

pripazinimo kriterijus: 

- {staiga turi teis^ tuo turtu disponuoti (jskaitant teis^ apriboti juo naudotis kitiems) ir jj 

kontroliuoti; 

-pagrjstai tiketina, kad Jstaiga busimaisiais laikotarpiais is sio turto gaus ekonomines 

naudos arba sis turtas bus naudojamas socialiniais, kulturiniais, gamtosauginiais, 

moksliniais, teisesaugos, pazintiniais tikslais; 

- galima patikimai nustatyti turto tikny^ vert? arba jsigijimo savikain^. 

Pirminio pripazinimo metu zemes ukio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje 

registmojamas tikr^ja verte, atemus jvertintas pardavimo vietos islaidas, arba jsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir jsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali buti 

patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registmojamas Lietuvos Respublikos zemes ukio ministro 

patvirtintomis normatyvinemis kainomis. 

Pirminio pripazinimo metu ne zemes ukio veikloje naudojamas biologinis turtas 

apskaitoje registmojamas tikrqja verte arba jsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte 

ir jsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali buti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje 

registmojamas simboline vieno euro verte. 

Po pirminio pripazinimo biologinis turtas fmansinese ataskaitose yra rodomas: 

- pirminio pripazinimo metu tikr^ja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas tikrqja 

verte (jei turtas naudojamas ne zemes ukio veikloje) arba tikrqja verte, atemus 

jvertintas pardavimo vietos islaidas (jei turtas naudojamas zemes ukio veikloje); 

-pirminio pripazinimo metu jsigijimo ar pasigaminimo savikaina registmotas biologinis 

turtas yra rodomas jsigijimo ar pasigaminimo savikaina, atemus nuvertejimo 

nuostolius, jei tokie yra. 



Tikr^ja verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra jvertinama kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, Tikrosios vertes pokytis apskaitomas veiklos rezultatp ataskaitoje, 

mazinant (jei tikroji verte padidejo) arba didinant (jei tikroji verte sumazejo) ataskaitinio 

laikotarpio s^naudas. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaiciuoti4 nuostoliij suma, 

mazinant turto balansin? vert? ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines 

arba kitos veiklos s^naudas (atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti susij?s turto vienetas yra 

naudojamas). Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau 

pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte negali virsyti jo buvusios jsigijimo ar 

pasigaminimo savikainos. 

Zemes ukio produkcija nera biologinis turtas ir zemes ukio produkcijos gavybos momentu 

yra registruojama kaip atsargos. 

Issami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto apskaitos 

tvarkos aprase. 

Atsargos 

Pirminio pripazinimo metu atsargos yra vertinamos jsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

Po pirminio pripazinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos jsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina arba grynqja realizavimo verte, atsizvelgiant j tai, kuri yra mazesne. 

Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tarn, kad jp balansine verte nevirsytq 

busimos ekonomines naudos ar paslaugp vertes, kuri^ tikimasi gauti, sias atsargas panaudojus 

(arba pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), ji[ balansine verte yra 

pripazjstama s^naudomis t^ laikotarpj, kai yra suteikiamos viesosios paslaugos (arba 

pripazjstamos atitinkamos pajamos). Atsargij sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje 

registruojamas pagal nuolat apskaitomij atsargij bud^, kai buhalterineje apskaitoje registruojama 

kiekviena su atsargp sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija. 

Apskaiciuodama atsargp, sunaudotig teikiant paslaugas, ar parduotp atsargif savikain^, 

{staiga taiko „pirmas gautas - pirmas isduotas" (FIFO) atsargi^ jkainojimo budq. arba konkreciij 

kainij bud^. Atsargq jkainojimo budas parenkamas, atsizvelgiant j atsargij ir veiklos, kurioje sios 

atsargos yra sunaudojamos, pobudj. 

Visa atsargij jsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumazinimo iki grynosios realizavimo 

vertes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nurasymo ir pan. yra pripazjstami to 

laikotarpio, kuriuo sumazejo verte ar atsirado nuostoliig nuvertejimo ir nurasytp sump 

spnaudomis. 

Isnykus aplinkybems, del kurip buvo sumazinta atsargp balansine verte, ji apskaitoje 

parodoma taip, kad nauja balansine verte butp lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne 

didesne negu atsargp jsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargp vertes sumazejimo 

atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra mazinamos atitinkamos to 

laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo verte, spnaudos. 

Prie atsargp priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus verte is karto jtraukiama j spnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine 

apskaita tvarkoma nebalansinese spskaitose. 

Issami atsargp apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargp apskaitos tvarkos aprase. 



Finansinis turtas 

Finansiniam turtui, kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama: 

investicijos j nuosavybes vertybinius popierius; 

investicijos j skolos vertybinius popierius; 

paskolos, isankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos; 

terminuotieji indeliai; 

pinigai ir pinigp ekvivalentai; 

kitas finansinis turtas. 

Isankstinius apmokejimus sudaro is anksto sumoketos sumos tiekejams uz paslaugas, 

kurios bus suteiktos per ateinancius laikotarpius, is anksto perduotos gautos finansavimo sumos 

kitiems subjektams, uz kurias subjektai teises aktq ar sutartyse nustatyta tvarka tureti| 

atsiskaityti, kiti mokejimai, kurie s^naudomis bus pripazinti per ateinancius laikotarpius. 

Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko sqskaitose. Pinigij ekvivalentai yra trumpalaikes, 

likvidzios investicijos, kurios gali buti greitai ir lengvai iskeiciamos j zinom^ pinigi} sum^. Tokip 

investicijq terminas nevirsija trijij menesii}, o vertes pokycii} rizika yra labai nedidele. 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Jstaiga gauna arba pagal vykdom^ 

sutartj jgyja teis^ gauti pinigus ar kit^ fmansinj turt^. 

Pirm^ kart^ pripazindama finansinj turt^, isskyrus finansinj turt^, kuris paskesnio 

jvertinimo metu jvertinamas amortizuota savikaina ir kurio jsigijimo metu nebuvo isleista pinigij, 

Jstaiga jvertina jj jsigijimo savikaina, kuri^ sudaro sumoketa arba moketina uz jj suma arba kito 

perduoto turto verte. Tiesiogines sandorip sudarymo islaidos nejtraukiamos \ finansinio turto 

jsigijimo savikain^ ir yra pripazjstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas 

sandoris, finansines ir investicines veiklos s^naudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio 

jvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio jsigijimo metu nebuvo isleista pinigp, 

pirminio pripazinimo metu vertinamas amortizuota savikaina. 

Jvertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas j tris grupes: 

- parduoti laikomas finansinis turtas; 

- iki ispirkimo termino laikomas finansinis turtas; 

- ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir isankstiniai apmokejimai. 

Parduoti laikomu fmansiniu turtu Jstaiga laiko: jsigytas kitq subjektp akcijas (isskyrus 

investicijas j asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko jnasus j viesqsias jstaigas 

(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaikj finansinj turtc}, kurj Institucija yra 

nusprendusi parduoti. 

Finansinis turtas priskiriamas prie iki ispirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada, 

kai Jstaiga ketina ir sugebes jj laikyti iki ispirkimo termino. Iki ispirkimo termino laikomo 

finansinio turto pavyzdziai: obligacijos su nustatyta ispirkimo data (kai Jstaiga ketina jas laikyti 

iki ispirkimo termino ar atgauti is esmes vis^ jp balansinp vert^). Nuosavybes vertybiniai 

popieriai nelaikomi iki ispirkimo tennino laikomu fmansiniu turtu. 

Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki ispirkimo termino laikomo finansinio turto, kai: 

- Jstaiga ketina laikyti finansinj turt^ neribot^ laik^; 

- yra priimtas sprendimas parduoti finansinj turtcg 

- emitentas turi teis^ ispirkti Jstaigos laikom^ finansinj turt^ uz sum^, kuri yra reiksmingai 

mazesne uz jo amortizuota savikainzp 

Kiekvien^ kart^ sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas is naujo jvertinamas taip: 

-parduoti laikomas finansinis turtas - tikrqja verte (isskyrus investicijas j vertybinius 

popierius, kurip kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurip tikrosios vertes negalima 



nustatyti, bei dalininkij jnasus j viesqsias jstaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji 

subjektai - sis parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas jsigijimo savikaina, atemus 

nuvertejimo nuostolius); 

- iki ispirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina; 

- paskolos - amortizuota savikaina; 

- kitos po vienerii} metij gautinos sumos - amortizuota savikaina; 

-per vienerius metus gautinos sumos, isankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis 

finansinis turtas - jsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. 

Paskutin^ metinio ataskaitinio laikotarpio dien^ Jstaiga nustato, ar yra pozymiij, kad 

finansinio turto (ar panasaus finansinio turto vienetq grupes) balansine verte gali buti sumazejusi, 

t. y. finansinio turto balansine verte yra didesne uz tiketin^ atgauti uz t^ finansinj turt^ sum^. 

Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yi'a pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto 

nuveitejimas". 

Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaiciuota nuvertejimo 

suma, mazinant turto balansin? vert? ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

finansines ir investicines veiklos sejnaudas, isskyrus gautimj sumi| ir isankstiniij apmokejimq 

nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nurasytq sumij 

s^naudoms arba kitoms kitos veiklos s^naudoms (atsizvelgiant j tai, su kuria veikla yra susijusios 

gautinij sumij ir isankstiniij apmokejimij sumos). 

Jstaiga nuraso is apskaitos registnj finansinj turt^ (ar jo dalj) tik tada, kai ji netenka teises 

to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. {staiga netenka teises kontroliuoti finansinio turto 

tada, kai gauna vis^ sutartyje numatyt^ naudq, baigiasi teisiij galiojimo laikas arba perleidzia sias 

teises kitoms salims. 

Issami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Finansinio turto apskaitos 

tvarkos aprase ir Isankstiniij apmokejimij ir gautimj sumij apskaitos tvarkos aprase. 

Investicijos j asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus 

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems {staiga daro lemiam^ poveikj 

(subjektai, kuriuose {staiga turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiij arba turi teises valdyti 

subjekto veikl^ pagal galiojancius teises aktus, {status arba sutartis, nurodytos Finansinio turto 

apskaitos tvarkos aprase). 

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems {staiga daro reiksming^, poveikj 

(subjektai, kuriuose {staiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiij arba galioja kitos 

reiksmingq. poveikj apibreziancios s^lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos aprase). 

Investicijos j pavaldzias biudzetines jstaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinese 

ataskaitose apskaitomos jsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui. 

Investicijos j kontroliuojamas vies^sias jstaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos viesojo 

sektoriaus atskaitomybes jstatymq. priskiriamos prie viesojo sektoriaus subjektij) 

konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos jsigijimo savikaina. 

Investicijos j kontroliuojamus ne viesojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir 

atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu. 

Investicijos j asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek 

konsoliduotiyij finansinii} ataskaiti| rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metod^. Is 

asocijuotiyit subjektij gauti dividendai sumazina investicijos balansin? vert?. 



Dividendij pajamos {staigos atskirose fmansinese ataskaitose yra registruojamos finansines 

ir investicines veiklos pajamq s^skaitose. 

Rengianti konsoliduot^sias finansines ataskaitas viesojo sektoriaus subjektij grupe yra 

laikoma ekonominiu vienetu, todel viesojo sektoriaus subjektij grupes subjektij tarpusavio ukines 

operacijos ir ji4 rezultatai yra eliminuojami. 

Jstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamij 

subjektij turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai ir grynasis turtas paskutin? metinio 

ataskaitinio laikotarpio dien^, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir scjnaudos, pinigq jplaukos ir 

ismokos. 

Jstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik ukiniij operacijij su prie 

viesojo sektoriaus subjektp grupes nepriklausanciais kitais subjektais rezultatai (pervirsis arba 

deficitas); 

Issami investicijp j asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra 

nurodyta Jstaigos Finansinio turto apskaitos tvarkos aprase. 

Turto nuvertejimas 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. 

Sudarydama metinj finansinip ataskaitp rinkinj, Jstaiga nustato, ar yra turto nuvertejimo 

pozymip. 

Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai taikomi Jstaigos ilgalaikiam materialiajam turtui ir 

nematerialiajam turtui: 

- isoriniai pozymiai: 

- reiksmingai sumazejusi turto teikiamp paslaugp ar juo gaminamp produktp paklausa; 

- per ataskaitinj laikotarpj turto rinkos verte sumazejo reiksmingai daugiau, negu butp 

sumazejusi del jprastinio turto naudojimo per tp patj laikotarpj; 

- per ataskaitinj laikotarpj Jstaigos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba 

Vyriausybes politikoje jvyko reiksmingp pokycip, susijusip su Jstaigos turimo turto 

naudojimo apimtimi ir pobudziu, kurie daro neigiamp poveikj Jstaigos veiklos 

rezultatams; 

- vidiniai pozymiai: 

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

- Jstaiga turi turto, kuris dar nera visiskai nudevetas (amortizuotas), taciau jau 

nebenaudojamas veikloje; 

- per ataskaitinj laikotarpj jvyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) 

reiksmingp ilgalaikip pokycip, susijusip su turto naudojimo apimtimi ir pobudziu, tokip kaip 

turto galimybip neisnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restrukturizuoti veiklp, 

kurip vykdant naudojamas sis turtas; planuojama perleisti turtp anksciau, negu iki tol tiketasi, ir 

panasus pokyciai, darantys neigiamp poveikj Jstaigos veiklos rezultatams; 

- turtui eksploatuoti ir priziureti reikia daugiau islaidp, nei buvo numatyta 

ispradzip. 

Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai taikomi Jstaigos finansiniam turtui: 

- yra zinoma, kad skolininkas turi didelip finansinip sunkump ar yra didele tikimybe, kad 

skolininkas bankrutuos; 



- nesilaikoma sutarties s^lygq, pavyzdziui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi 

kiti jsipareigojimai (pvz.: prekiif ar paslaugip uz kurias buvo is anksto sumoketa, suteikimas; 

palukani| ar paskolos gr^zinimas); 

- del ekonominiij ar teisiniij priezasciij, susijusiij su skolininko finansiniais sunkumais, 

Jstaiga suteike skolininkui nuolaidij, kuriij priesingu atveju nebutq suteikusi; 

- skolininkas gincija savo skolinius jsipareigojimus Jstaigai ir yra tikimybe, kad gincas 

bus isspr^stas ne {staigos naudai; 

- finansinio turto nuvertejimas buvo pripazintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; 

- ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinij sumij verte. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaiciuotq nuostolip sum a, 

mazinant turto balansin^ vert^ ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines 

arba kitos veiklos s^naudas. 

Turto nuvertejimas nera tolygus turto nurasymui. Turtui nuvertejus, yra mazinama turto 

vieneto balansine verte, taciau issaugoma informacija apie turto jsigijimo savikainq, t. y. turto 

vieneto jsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o 

nuvertejimas registruojamas atskiroje s^skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra 

registruojamas ne didesne verte nei turto balansine verte. 

Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau pripazinta 

turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali virsyti jo 

balansines vertes, kuri buti[ buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutij buv^s pripazintas. 

Issami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Ilgalaikio materialiojo turto 

apskaitos tvarkos aprase, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprase, Finansinio turto apskaitos 

tvarkos aprase ir Isankstiniij apmokejimi| ir gautinp sump apskaitos tvarkos aprase. 

Finansiniai jsipareigojimai 

Ilgalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriami: 

- ilgalaikiai skoliniai jsipareigojimai; 

- ilgalaikiai atidejiniai (zr. sios apskaitos politikos skyrip „Atidejiniai"); 

- kiti ilgalaikiai jsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriami: 

- ilgalaikip atidejinip einampjp metp dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (zr. sios 

apskaitos politikos skyrip „Atidejiniai"); 

- ilgalaikip skolinip jsipareigojimp einampjp metp dalis; 

- trumpalaikiai skoliniai jsipareigojimai; 

- moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos; 

- moketinos sumos j biudzetus ir fondus; 

- moketinos socialines ismokos; 

- moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 

- tiekejams moketinos sumos; 

- su darbo santykiais susij^ jsipareigojimai; 

- sukauptos moketinos sumos; 

- kiti trumpalaikiai jsipareigojimai. 

Finansiniai jsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai {staiga prisiima 

jsipareigojimp sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Jsipareigojimai pagal 

planuojamus sandorius nepripazjstami finansiniais jsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio 

jsipareigojimo apibrezimo (t. y. kol {staiga neturi jsipareigojimo perduoti pinigus ar kitp 



finansinj turt^ kitai saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita salimi galimai sau 

nepalankiomis s^lygomis). 

Pirminio pripazinimo metu finansiniai jsipareigojimai, isskyrus finansinius 

jsipareigojimus, kurie paskesnio jvertinimo metu jvertinami amortizuota savikaina ir kurip 

atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, yra vertinami jsigijimo savikaina. Su sandorip sudarymu 

susijusios islaidos pripazjstamos pagrindines arba kitos veiklos s^naudomis tuo laikotarpiu, kai 

jos susidaro. Finansiniai jsipareigojimai, kurie paskesnio jvertinimo metu jvertinami amortizuota 

savikaina ir kuriij atsiradimo metu nebuvo gauta pinigp, pirminio pripazinimo metu vertinami 

amortizuota savikaina. 

Po pirminio pripazinimo finansiniai jsipareigojimai fmansinese ataskaitose yra rodomi: 

- finansiniai jsipareigojimai, susij^ su rinkos kainomis, - tikrqja verte; 

- kiti ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai, ji} einamiyp metg dalis, trumpalaikiai 

skoliniai jsipareigojimai, nesusij^ su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina; 

- kiti trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai - jsigijimo savikaina. 

Finansiniij jsipareigojimp, susijusiij su rinkos kainomis, jstaiga neturi. 

jstaiga nuraso is apskaitos registry finansinj jsipareigojim^ ar jo dalj tik tada, kai 

jsipareigojimas jvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti. 

Issami finansinip jsipareigojimp apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos Ilgalaikig ir 

trumpalaikiij jsipareigojimii apskaitos tvarkos aprase. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos - Institucijos is valstybes ir savivaldybig biudzetp, kitp isteklip 

fondq, Europos S^jungos, Lietuvos ir uzsienio paramos fondp, uzsienio valstybiij ir organizacijp, 

kitp saltinii} gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Jstaigos nuostatuose nustatytiems 

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms jgyvendinti. Finansavimo 

sumos apima ir jstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turt^ pavedimams vykdyti, kitas 

lesas Jstaigos islaidoms dengti ir kaip param^ gaut^ turt^. 

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripazjstamos ir registruojamos apskaitoje 

kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka siuos kriterijus: 

- finansavimo sump gavejas uztikrina, kad tenkinamos finansavimo sump davejo jam 

nustatytos splygos finansavimo sumoms gauti; 

- yra finansavimo sump davejo sprendimp ar kitp rastiskp jrodymp, kad finansavimo 

sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 

- finansavimo sump dydis gali buti patikimai jvertintas. 

Valstybes biudzeto asignavimai pripazjstami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises 

aktp nustatyta tvarka pateikus paraiskp gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte 

auksciau nurodyti kriterijai. 

Jei patiriamos spnaudos, kurios bus finansuojamos is numatytp finansavimo saltinip, net 

kai finansavimo sumos dar nera gautos ir paraiska joms nepateikta, bet yra tenkinami auksciau 

pateikti finansavimo sump pripazinimo kriterijai, pripazjstamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bukles ataskaitoje prie sukauptp 

gautinp sump. 

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos j: 

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui jsigyti; 

- finansavimo sumas kitos islaidoms. 



Finansavimo sumos nepiniginiam turtui jsigyti gali btiti registruojamos nemokamai ar uz 

simbolin? kainq, gavus ilgalaikj materially} ar nematerialpj} turt^, biologinj turt^ ar atsargas arba 

gavus pinigus jieras jsigyti. 

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 jsigyti. 

Finansavimo sumos arba jp dalis pripazjstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 

kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios scgiaudos. 

Kitiems viesojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos 

s^naudoms - tokiu atveju yra mazinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos 

finansavimo sumos. 

Kitiems ne viesojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos 

kaip jstaigos finansavimo s^naudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam 

tikslui, pajamas. 

jstaiga, perduodama finansavimo sumas ne viesojo sektoriaus subjektams, registruoja 

perduotas finansavimo sumas, siais atvejais: 

- kai perduoda savo turtq, jsigyt^ is finansavimo sump, ne viesojo sektoriaus 

subjektams, kai del to registruojama kito viesojo sektoriaus subjekto investicija taikant 

nuosavybes metodp; 

- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininkp, t. y. kai Jstaiga perduoda savo 

turtp, jsigytp is finansavimo sump, ne viesojo sektoriaus subjektams, kurie fmansuoja viesojo 

sektoriaus subjektus. 

Kitiems viesojo arba ne viesojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uz 

kurip panaudojimp finansavimo sump gavejas teises aktp nustatyta tvarka turi atsiskaityti 

Jstaigai, registruojamos kaip isankstiniai apmokejimai arba ateinancip laikotarpip spnaudos. 

Jstaiga, gautas finansavimo sumas ar turtp is kito viesojo sektoriaus subjekto per 

tarpininkp, apskaitoje registruoja turtp ir gautas finansavimo sumas pagal pirminj finansavimo 

sump saltinj, kurj nurodo tarpininkas arba finansavimo sump davejas. 

Jstaigos finansinip ataskaitp rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo 

saltinj ir tikslin^ paskirtj. 

Issami finansavimo sump apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos Finansavimo sump 

apskaitos tvarkos aprase. 

Pajamos 

Jstaigos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant ukines 

operacijas, apimancias pagrindinip nuostatuose nustatytp valstybes funkcijp atlikimp ir jai 

pavestp programp vykdymp. 

Jstaigos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant 

nepagrindin^ veiklp. 

Pajamp apskaitai taikomas kaupimo principas. 

Finansavimo pajamos pripazjstamos tuo paciu laikotarpiu, kai yra padaromos su 

siomis pajamomis susijusios spnaudos. 

Kitos pajamos pripazjstamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine 

nauda, kai galima patikimai jvertinti pajamp sump ir kai galima patikimai jvertinti su pajamp 

uzdirbimu susijusias spnaudas. 



Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo saltinius 

ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip^ (pagrindine veikla, finansine ir investicine 

veikla arba kita veikla). 

Pajamomis laikomas tik Jstaigos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. {staigos 

pajamomis nepripazjstamos treciipii asmenij vardu surinktos sumos, nes tai nera Jstaigos 

gaunama ekonomine nauda. Kai {staiga yra atsakinga uz tam tikn| sumq administravim^ ir 

surinkim^, taciau teises aktij nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas j biudzet^ ir neturi 

teises siij sumij ar ji} dalies atgauti patj ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos 

ar jij dalis nera {staigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos fmansinese ataskaitose t^ ataskaitinj 

laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t. y. kurj suteikiamos viesosios, kitos paslaugos, parduodamas 

turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. 

Pajamos jvertinamos ir fmansinese ataskaitose rodomos tikr^ja verte. 

Issami pajamp apskaitos tvarka yra nurodyta |staigos Pajam^ apskaitos tvarkos aprase ir 

Finansines ir investicines veiklos pajaimi ir s^naudp apskaitos tvarkos aprase. 

S^naudos 

{staigos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos s^naudos, patirtos, vykdant tikines 

operacijas, apimancias pagrindinip nuostatuose nustatytp valstybes funkcijp atlikim^ ir jai 

pavestp program^ vykdym^. 

{staigos kitos veiklos scgiaudoms priskiriamos s^naudos, atsirandancios, vykdant 

nepagrindin^ veikl^. 

Sc^naudos apskaitoje pripazjstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant j pinigp 

isleidimo laik^. 

S^naudomis pripazjstama tik ta ankstesniiyij ir ataskaitinio laikotarpip islaidp dalis, kuri 

tenka per ataskaitinj laikotarpj uzdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems jsipareigojimams. Islaidos, 

skirtos pajamoms uzdirbti busimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos 

fmansinese ataskaitose kaip turtas ir pripazjstamos Scgiaudomis busimaisiais laikotarpiais. 

Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padarytp islaidp nejmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrecip pajamp uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinanciais ataskaitiniais 

laikotarpiais, sios islaidos pripazjstamos s^naudomis tp patj laikotarpj, kada buvo patirtos. 

Tais atvejais, kai {staigos sqnaudas kompensuoja trecioji salis, pripazintos s^naudos 

sumazinamos kompensacijos suma. 

S^naudos jvertinamos tikrpja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jp 

ekvivalentais, s^naudp dydis jvertinamas sumoketa arba moketina pinigp arba jp ekvivalentp 

suma (nejskaitant j j^ atgautino pridetines vertes mokescio). Tais atvejais, kai numatytas 

atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir palukanos nera isskirtos is bendros moketinos sumos, 

s^naudp dydis jvertinamas, diskontuojant atsiskaitymo sum^. 

Veiklos rezultatp ataskaitoje pagrindines veiklos s^naudos parodomos, atsizvelgiant j jp 

pobudj (t. y. darbo uzmokescio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s^naudos). 

Issami s^naudp apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos S^naudp apskaitos tvarkos aprase ir 

Finansines ir investicines veiklos pajamp ir s^naudp apskaitos tvarkos aprase. 



Finansine nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma 

Nuomos sutartims taikomas turinio virsenybes pries form^ principas. Ar nuoma bus 

laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio 

ir ekonomines prasmes. 

Nuomos sandoriai grupuojami j veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo) sandorius, 

atsizvelgiant \ tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui: 

- Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei is esmes visa su turto nuosavybe susijusi 

nauda ir didzioji dalis rizikos perduodama nuomininkui; 

- Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt^ nuomininkui, didzioji 

dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka 

nuomotojui. 

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas jsigytas ilgalaikis materialusis turtas 

arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos palukanos reiksmingai skiriasi nuo 

rinkos palukanp normos arba nera nurodytos, turto jsigijimo savikaina apskaiciuojama, 

diskontuojant visq sutartyje nurodyt^ jmokij sum^ iki dabartines vertes, taikant apskaiciuotij 

palukanp nonn^ sutarties sudarymo momentu. Turto jsigijimo savikaina lygi apskaiciuotai 

finansinio jsipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos budu jsigyto ilgalaikio 

materialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verte) 

paskirstoma per visc| jo naudingo tamavimo laik^. 

Turto, jsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys 

principal kaip ir principal, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto 

apskaitai. 

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos jmokos yra 

padalijamos, isskiriant turto vertes dengimo sum^, palukanas ir kitas jmokas (kompensuotinas 

nuomos sumas, neapibreztus nuomos mokescius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos 

sutartyje). Palukanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos sqnaudoms ir apskaitoje 

registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos t^ ataskaitinj laikotarpj, uz kurj 

apskaiciuojamos moketinos palukanos. 

Veiklos nuomos atveju nuomos jmokos pagal nuomos sutartj yra registruojamos apskaitoje 

kaip s^naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpj ir priskiriamos pagrindines 

veiklos s^naudoms. 

Sandoriai uzsienio valiuta 

Sandoriai uzsienio valiuta pirminio pripazinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dien^ galiojusj Lietuvos banko skelbiam^ uzsienio valiutos kursq.. Pelnas ir nuostoliai is 

sandoriij uzsienio valiuta bei is uzsienio valiuta isreiksto turto ir jsipareigojimo likucip 

perkainojimo dien^ yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajami| ar s^naudp 

soskaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atlikta tokiij pajamq ir s^naudij tarpusavio jskaita ir 

parodytas tik perskaiciavimo del valiutos kurso pokydip rezultatas. 

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidar^s, keiciant (perkant ar 

parduodant) valiuto, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos 

s^naudos. 

Valiutinio straipsnio likuciai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 

banko skelbiam^ Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uzsienio valiutos santykj. 



Issami sandoriq uzsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Finansines ir 

investicines veiklos pajami} ir s^naudp apskaitos tvarkos aprase. 

Atidejiniai 

Atidejiniai pripazjstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus siuos pripazinimo 

kriterijus; 

- Jstaiga turi jsipareigojim^ (teisin? prievol? arba neatsaukiamqjj pasizadejim^) del 

buvusio jvykio; 

- tikimybe, kad jsipareigojim^ reikes padengti turtu, >Ta didesne uz tikimyb^, kad 

nereikes; 

- jsipareigojimo suma gali buti patikimai jvertinta. 

Jei patenkinamos ne visos sios s^lygos, atidejiniai nera pripazjstami, o informacija apie 

susijusj su tiketina sumoketi suma neapibrezt^jj jsipareigojim^ yra pateikiama finansinip 

ataskaitq aiskinamajame raste. 

Atidejiniais pripazjstami tik tie jsipareigojimai, kurie susij^ su buvusiais jvykiais. 

Atidejiniais nepripazjstami numatomi busimi nuostoliai ar islaidos, susij^ su jstaigos busima 

veikla. 

Jstaiga pripazjsta atidejinio sum^, atsizvelgdama j labiausiai tiketin^ dabartiniam 

jsipareigojimui padengti reikalingi^ islaidij sumq paskutin? ataskaitinio laikotarpio dien^. 

Atidejinio sumos dydis nustatomas, remiantis panasios veiklos patirtimi, pasirasytomis 

sutartimis, priimtais teises aktais, ekspertq isvadomis, poataskaitiniais jvykiais ir pan. 

Paskutin^ kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien^ atidejiniai perziurimi ir ji| verte 

koreguojama, atsizvelgiant j naujus jvykius ir aplinkybes. Jei paaiskeja, kad jsipareigojimij turtu 

dengti nereikes ar atidejinio suma sumazejo, atidejiniai panaikinami arba sumazinami, mazinant 

finansines bukles ataskaitos straipsniq „Ilgalaikiai atidejiniai" arba „Ilgalaikiij atidejinip 

einamiyij metp dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas. 

Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jij vertes. Taikoma diskonto norma, 

tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertes ir jsipareigojimui budingos rizikos rinkos 

jvertinimq. 

Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi: 

- ilgalaikiij atidejiniij einamiyp metij dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai 

tiketina jsipareigojimui padengti reikalingq islaidp suma; 

- ilgalaikiai atidejiniai - amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina 

jsipareigojimui padengti reikalingp islaidi} suma). 

Jstaiga Atidejinio neformuoja. 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibrcztasis turtas 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibrcztasis turtas registruojami nebalansinese 

s^skaitose. 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibrcztasis turtas nerodomi nei finansines bukles 

ataskaitoje, nei veiklos rezultati}. ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiskinamajame 

raste. Kai tikimybe yra labai maza, kad reikes panaudoti turto jsipareigojimui padengti arba kad 



neapibreztasis turtas duos |staigai ekonomines naudos, informacija aiskinamajame raste nera 

pateikiama. 

Informacija apie neapibreztqjj turt^. ir jsipareigojimus turi buti perziurima ne reciau negu 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutin^ dien^, siekiant uztikrinti, kad pasikeitimai buti| 

tinkamai atskleisti aiskinamajame raste. 

{staiga neapibreztiyij jsipareigojimq, neapibreztojo turto neturi. 

Poataskaitiniai jvykiai 

Poataskaitinis jvykis - jvykis per laikotarpj nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos 

iki finansinip ataskaitij rinkinio sudarymo dienos. 

Poataskaitiniai jvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Jstaigos finalising 

padetj paskutin? ataskaitinio laikotarpio dien^ (t. y. turi jtakos Jstaigos finansinei padeciai ar 

veiklos rezultatams balanso dat^), yra koreguojantieji poataskaitiniai jvykiai. Atsizvelgiant j jp 

jtakos parengtoms finansinems ataskaitoms reiksmp, koreguojantieji poataskaitiniai jvykiai yra 

rodomi finansines bukles, veiklos rezultatp ir pinigp srautp ataskaitose. 

Poataskaitiniai jvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Jstaigos finansin^ 

padetj paskutin<? ataskaitinio laikotarpio dien^ (t. y. sie jvykiai parodo sqlygas, atsiradusias po 

paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai jvykiai. 

Nekoreguojantieji poataskaitiniai jvykiai aprasomi aiskinamajame raste, kai jie reiksmingi. 

Issami poataskaitinip jvykip apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos poataskaitinip jvykip ir 

apskaitos klaidp taisymo apskaitos tvarkos aprase. 

Apskaitos politikos keitimas 

Jstaiga pasirinktp apskaitos politik^ taiko nuolat arba gana ilg^ laik^ tam, kad butp galima 

palyginti skirtingp ataskaitinip laikotarpip finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad 

butp galima nustatyti Jstaigos finansines bukles, veiklos rezultatp ir pinigp srautp keitimosi 

tendencijas. 

Jstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politik^, remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 

1 „Finansinip ataskaitp rinkinip pateikimas", 

Ukinip operacijp ir ukinip jvykip pripazinimo, apskaitos ar del jp atsirandancio turto, 

jsipareigojimp, finansavimo sump, pajamp ir (arba) spnaudp vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. 

Jstaigos apskaitos politika gali buti keiciama; 

- del VSAFAS nuostatp pakeitimo; 

- jei to reikalauja kiti teises aktai. 

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvinj 

bud^, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butp buvusi naudojama, todel 

pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo jp 

atsiradimo. 

Poveikis, kurj daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 

informacijai ir darytp ankstesnip ataskaitinip laikotarpip infonnacijai, registruojamas apskaitoje 

t^ ataskaitinj laikotarpj, kurj apskaitos politika pakeiciama, ir parodomas einamojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatp ataskaitoje 

apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma 



straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminip klaidp taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio 

ataskaitinio laikotarpio informacija fmansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. 

nera koreguojama. 

Apskaitos politika gali buti keiciama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradzios, nes 

informacija uz visp ataskaitinj laikotarpj turi buti parodoma, taikant vienodp apskaitos politikp 

panasaus pobudzio ukinems operacijoms ir ukiniams jvykiams. 

Apskaitiniq jvercip keitimas 

Apskaitinis jvertis - remiantis prielaidomis, atsizvelgiant j dabartin^ turto ir jsipareigojimp 

vert^ ir tiketinp naudp ar jsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir 

jsipareigojimp vertei nustatyti. 

Apskaitiniai jverciai naudojami, kai turto ar jsipareigojimp vertes negali buti tiksliai 

apskaiciuotos, o tik jvertintos. 

Apskaitiniai jverciai yra perziurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo 

remtasi, atliekant jvertinimp, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitp jvykip. 

Apskaitinio jvercio keitimas nesusij^s su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos klaidos 

taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas t^ ataskaitinj laikotarpj, kurj keitimas 

buvo atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvinj budp. 

Finansinip ataskaitp elemento vertes pokytis, atsirad^s del apskaitinio jvercio pokycio, turi 

buti parodytas toje pacioje veiklos rezultatp ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta pries tai 

buvusi sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio jvercio pakeitimu, 

pateikiama aiskinamajame raste. 

Apskaitos klaidp taisymas 

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaiciavimo, netinkamo apskaitos 

metodo taikymo, neteisingo ukines operacijos ar ukinio jvykio registravimo ar del apsirikimo. 

Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu isaiskejusi klaida, del kurios 

praejusio ar kelip praejusip ataskaitinip laikotarpip finansines ataskaitos negali buti laikomos is 

esmes patikimomis. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine israiska yra didesne nei 0,25 procento 

turto vertes. 

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos klaidos, padarytos praejusip 

ataskaitinip laikotarpip fmansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos 

einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose. 

Klaidp taisymo jtaka finansinese ataskaitose parodoma taip: 

- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje pacioje 

spskaitoje, kurioje buvo uzregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pacioje veiklos 

rezultatp ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tarn skirtoje spskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatp ataskaitos eiluteje „Apskaitos politikos keitimo bei esminip klaidp 

taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio fmansine informacija pateikiama 

tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama, 

Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiskinamajame raste: 



- esminiij apskaitos klaidij pobudis ir ataskaitinis laikotarpis, kurj esmine klaida buvo 

padaryta; 

- kokiems finansines bukles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos 

taisymas turejo jtakos; 

- koregavimo suma, registruota apskaitoje ir jtraukta, parodant gryiiqjj ataskaitinio 

laikotarpio pervirsj ar deficit^. 

Issami apskaitos klaidp taisymo tvarka yra nurodyta |staigos poataskaitinip jvykip ir 

apskaitos klaidp taisymo apskaitos tvarkos aprase. 

Informacijos pagal segmentus atskleidimas 

Jstaigos fmansinese ataskaitose pateikiama informacija apie siuos pirminius segmentus 

pagal atliekamas valstybes tlinkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybip 

biudzetq pajamp ir islaidij klasifikacijoje, 

Turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, pajamos, sqnaudos ir pinigi| srautai 

pinniniams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms 

vykdyti skiriami ir naudojami istekliai. 

Jei turto, jsipareigojimig finansavimo sumij, pajami} ir s^naudij priskyrimo segmentui 

pagrindas yra neaiskus, sios sumos yra priskiriamos didziausi^ Institucijos veiklos dalj 

apimanciam svietimo segmentui. 

|staigos veiklos specifika nes^lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos 

butij pateikiama informacija fmansinese ataskaitose. 

Straipsniij tarpusavio |skaitos ir palyginamieji skaiciai 

Turtas ir jsipareigojimai, pajamos ir s^naudos bei pinigp jplaukos ir ismokos fmansinese 

ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansinig ataskaitp rinkinj, turto ir jsipareigojimg, taip 

pat pajamg ir sgnaudp tarpusavio jskaita negalima, isskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 

reikalauja butent tokios jskaitos. 

VSAFAS numatytais atvejais pajamp ir Scpiaudi| straipsniij tarpusavio jskaita gali buti 

atliekama fmansinese ataskaitose, pateikiant tik rezultat^ (t. y. is pajarnp atemus atitinkamas 

s^naudas): peln^ arba nuostolj. Pavyzdziui, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, 

perleidus ar pardavus ilgalaikj turtg, keiciant uzsienio valiutg. 

Palyginamiyii skaiciij klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktp ataskaitinig metij 

klasifikavim^. 


