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I. BENDROJI DALIS

l. Duomenys apie 5i finansiniq ataskait{ rinkini parengus! viesojo sektoriaus subjektq.
Mazeikiq politechnikos mokykla (toliau - lstaiga) buvo iregisfuota 1995_04-25, rejestro

Nr.004380, israigos kodas 2909j7720; steigejas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerla- Pag ndine veikla Svietimo paslaugq tiekimas.

2. Finansiniai metai

Istaigos finansiniaj metaiprasideda sausio I d. ir baigiasi gruodzio 3l d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

lstaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip adminisrruojamq subjektrl netu .

4. Informacija apie istaigos Iilialus ar strukt[rinius vien€tus

lstaiga filialq ar struknriniq vienetq neturi.

5.Informacija apie istaigos vidutini darbuotoj{ skaiCiq per ataskaitini laikotarpi

lstaigoje per 2017 metus vidutiniskai dirbo - I37 darbuotojai, o 2016 metais _ i42
darbuotojai.

6. Svarbios sAlygos, kuriomis veikia istaigr ir kurios gali paveikti tolesne lstaigos
veiklq.

Gyventojq skaidiaus mazejimas, isvykstant dirbti ;uzsieni, atsiliepia moksleiviq stojimo

mokytis skaidiui .

7. Ataskaitoje pateikiami duomenys isreiskiami Lietuvos Respublikos pinigitriais
vienetais (eurais ir euro centais).

2015 m. sausio 1d. Lietuvoje ivesta bendroji Europos SAjungos valiuta euras.

II. APSKAITOS POLITIKA

. l. _ 
lnstitucija taiko toki4 apskaitos politik{ kuri uztikina, kad apskaitos duomenys atiiiktq

visq taik)tinU,. isskyrus 9 ,,Mokesdiq ir socialiniq fmokq pajamos,, ir 26,,IStekliq londo ipskaita ii
finansiniq ataskaitq rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reiialavimo,
Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais sios apskaitos politikos skyriuje

",Bendriej 
i apskaitos principai,,.

2. Siame apskaitos vadove pateikra apskaitos politika, nkiniq jvykiq ir [kiniL] operacijq
rcgistravimo tvarka uZtikina, kad Institucijos finansinbse ataskaitose pareikiama inlormacija )ra:



2.\. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
2.2. patikima, nes:
2.2.1. teisingai nurodo lnstitucijos finansinius rezultatus, finansine blklF ir pinigq srautus;
2.2.2. parcdo iikiniq ivykiq ir [kinill operacijq ekonoming prasmg, ne vien te.-i;ing formq

(turinio virsenybes pries form4 principas);
2.2.3. nesaliska, netendencinga;
2.2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
2.3. visais reiksmingais atZvilgiais iSsami.

3. lnstitucija pasirinktQ apskaitos politik4 taiko nuolat.
4. Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems

finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai
apskaitos politika gali bnti keidiama, pareikti iios apskaitos polirikos skyriuje ,,Apskaitos p;lirikos
keitimas".

5. Apskaitos politika apima ukiniq operacijq ir i\.ykiq pripa:inimo, iverrinimo ir apskairos
principus. metodus ir taisykles.

. 6: Zemiau pateikiama lnsritucjjos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitrl
aiikinamojo raito dali .-Apskailos polilika .

Bendrieji apskaitos principai

7. Institucijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 3l d.
8. Tvarkant apskaitq ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais

reikSmEmis:
8.1. subjekro (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir j
turi bnti itrauktas tik lnstitucijos nuosavas arba patikejimo teise
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo
gryrasis turtas, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautaj.);

1,2, veiklos tgstinumo (InstitucUos finansinds ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida,
kad lnstitucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas
valstybes funkcUas ir teises aktuose bei sutartyse nustaq.tus savo isipareigojimus. Veiklos
t9stinumo ivertinimq, atsizvelgdami i visq prognozuojamq ne trumpesnio kaip 12 menesiq
laikotarpio po finansiniq araskaitq rinkinio parvirtinimo inlormacij4, atlieka asmenys,
atsakingi uZ Institucijos finansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansines ataskaitos
sudaromos, nesilaikant veiklos tgstinumo p ncipo, aiSkinamajame iaste turi biiti atskleistas
iis faktas, priezastis, del kurios Institucija nesilaik6 veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos
principai, kuriais remiantis sudarytas fi nansiniq ataskaitq rinkinys.);
8.3. periodiskumo (lnstitucijos veikla, tvarkant apskaitq, suskirstoma i finansinius metus
arba kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniLl
ataskaitq rinkinys. tnstitucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutjnes
ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. V6liau jvykusiq iikiniq operacijq ir Ukiniq ivykiq
apskaita ir atskleidimas finansinese ataskaitose ).ra apraS),ti Sios apskaitos politikos skyriuje
,,Poataskaitiniai itykiai". lnstitucijos finansiniaimetai bunka 12 menesiq, taaiau tam tikrcmis
aplinkybemis finansiniai metai gali biiti trumpesni nei 12 m6nesiq. Tokiq atvejll susidarymo
priezastys ir ailkinamajame raite atskleidziama informacija yra nurodlti Sios apskaitos
politikos skyriuje .,Ataskaitinis laikotarpis".);
8.4. pastovumo (lnstitucua pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilg4 laikq,
nebent reiksmingi irf/kiai ar aplinkybes nulemtq bntinybg pakeisti apskairos politikq, siekiant
teisingiau parod)ti lnstitucijos tu(q, finansavimo sumas. jsipareigojimus. grynqji turt4,

pflncrpals lr.lq

finansiniLl ataskaitq .inkin j
valdomas, naudojamas ir

sumos ir isipareigojimai,



pajamas ir sqnaudas, ir (aiba) to bltq reikalaujama pagal galiojaniill VSAFAS pereinam4sias
nuostatas arba pagal pasikeitusias Siq standartq nuostatas.);
8.5. piniginio mato (Visas lnstitucijos turtas, finansavimo sumos. isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir sqnaudos finansin€se ataskaitose rodomi pinigine iSraiSka
finansiniq ataskaitq valiuta.);
8.6. kaupimo (Institucijos Ukines operacijos ir iikiniai ivykiai apskaitoje regisrruojami
tad4 kai jie ivyksta, ir pateikiamj to laikotarpio finansinese ataskaitose. pagal kaupimo
p ncipq pajamos registruojamos tada, kai jos uzdirbamos, o s4naudos tada, kai jos
patiriamos, neatsizvelgiant j pinigq gavimq ar ismokejimq.);
8.7. palyginimo (lnstitucljos pajamos, uZdirbtos per araskaitini laikorarpj, jiejimos su
sqnaudomis, patirtomis, uzdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama
ataskaitiniq ir praejusiq maziausiai vieneriq pries ataskaitinius metus finansiniq metrl
informacija. Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginri jose
pateiklus duomenis su kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq viesojo sektoriaus subiektq
finansinese ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansines
blkl€s pokydius. Jei keidiami finansiniq ataskairq straipsniq ivertinimo metodai, Institucjja
pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavimq, praejLrsiq finansiniq metq sumas, kurias
norima palyginti su ataskaitiniq mbtq sumomis, taip, kaip nurod)4a Sios apskaitos polilikos
skyriuje,"{pskaitos pol jtikos keitimas);
8.8. atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis
turto, finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sqnaudq vefte negali
bnti nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq araskaitq rinkini,
atsakingi Instjtucijos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus, pavyzdziui, skolas,
kuriq nesitikjma atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq araskaif.l
rengejai isitikin4 kad finansines ataskaitos )rra patikimos ir neutralios, t. y. iurtas,
finansavimo sumos, ]sipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sqnaudos nera parod)ti
nepagristai padidinta arba sumazinta verte.);
8.9. neutralumo (Institucijos finansinese aiaskaitose pareika informacija turi biti
objek8,vi ir nesaliska. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos varrotojq
priimamiems sprendimams ir neturibiiti siekiama iS anksto numatyto rezultato.);
8.10.turinio virsenybes pries formq (lnstitucijos iikines operacijos ir ikiniai i\,]kiaiapskaitoje
registruojami pagal jq turinj ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teisine formE. Ukines
operacijos iI ilkiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose
pagal jq turini ir ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines
formos).

9. Sudarant biudzeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
9.1. pirigq (lnstitucijos islaidos pripazistamos tada kada iSmokami pinigci, o pajamor
pripazistamos tada, kada gaunami pinigai.);
9.2. subjekto;
9.3. periodiSkumo;
9.4. pastovumo;
9.5. piniginio mato.

10. Visos iikines operacljos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,
apvalinant iki Simt{q daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

1I. Visos tkines operacijos ir jvykiai registruojami Institucijos sqskaitq plano sqskaitose,
taikant lnstitucijos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms iikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniLl ataskaitq elementams
arba straipsniams ir ap.kairoi proceolroms.

12. Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, iikines operacijas, iikinius ivykius irjq apskaitos procedlras.



Nematerialusis turtas

13. Nemarerialusis turtas yra pripazistamas, jei atitinka apibrezimq, t. y. materialios formos
neturintis, nuo kitq Institucijos nematerialiojo turo vienetll atskiriamas nepiniginis tuftas, kuriuo
Institucija disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterlus:

13.1. yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
13.2. pagristai tiketina, kad lnstitucija bnsimaisiais laikotaryiais iS turto gaus ekonomines
naudos;
13.3. galima patikirnai nustat)ti tur.to isigijimo ar pasigaminjmo savikain4;

13.4. Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apribotijuo naudotis kiiiems)
ir ji konholiuoti. Institucija kontroliuoja turt4, jei turi teisg gauti ii jo ekonomines naudos
bnsimaisiais laikotaryiais. Galimybe kontroliuoti turtq gali priklauryti nuo juridiniq reisir.l i 14
tuna alsiradimo arba nLojq pasikeilimo.

14. Isanlstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turtq yra registuojami ilgalaikio nematerialiojo
turto sqskaitose.

15. Pirminio pdpazinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina. Islaidos,
patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, ditlina nematerialiojo tuto isigjjimo
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatlti, kad patobulintas nemate;iaiusis turtas teiks
didesng ekonoming naudq, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

16. Po pirminio pripazinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
16.1. turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas lsigijimo savikaina,
atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertej imo, jei j is yra, sum4;
16.2. turtas, kurio naudingo tama!imo laikas neriborJs. lia rodomas isigijimo savikaina,
atemus turto nuvertejimo,jeijis yra, sum4.

17. Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai prcporcing? metodq taip, kad nelnaterialiojo
turto savikaina bDtq sistemingai paski6t),ta per jo naudingo tamavimo laik4. Amortizacija
skaiaiuojama. al\i7\elgianl i reisis aktai. nLrstatyus nematerialiojo tuno amoni,/acilo\ normaq \ us.
patvirtintus Svierirno ir mokslo minisko jsakymu. Amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito
menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai
naudojamo nemate aliojo turto likutine vertd sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidziamas, nurasomas arba kai apskaidiuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto
nuvefejimas, lygus jo likutines veftes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tamavimo lajko
nematerialiojo turto amonizacija neskaiaiuojama.

18. Likvidacine nematerialiojo tudo vefie paprastai yra lygi nuliui, isskyrus atvejus, kai
tredioji Salis jsipareigoja nupirkti Si turtQ jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje
aktyviai prekiaujama tokiu turtu.

19. Nuostoliai d61 turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuverrejimo pozymius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuJe,,Turto
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaiioje registruojami apskaidiuotq nuostolirl
suma, mazinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsizvelgiant itai, kokiai veiklai vykdyi sustQs turto
vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama
anksdiau pripazinta turto nuvefiejimo suma! turto balansine verte po nuvertejimo atkitrimo negali
virsltijo balansines vertgs, kuri butq buvusi, jeigu tutto nuvertejimas nebiitq buvls pripaZintas.

20. Nematerialjojo turto naudingo tamavimo laikas perZiiirimas, kai yra poZymiq, kad
anksdiau nustaqtas naudingo tamavimo laikas galibnti reikSmingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo
laikas negali virs)ti teises aktuose numatltr.l termjnq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo
laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tamavimo laiko, amortizacijos l;ikotarpis yra
atitinkamai koreguojamas.

21. Issami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto



apskaitos tvarkos aprase.

Ilgalaikis materialusis turtas

22. Ilgalaikis materialusis tudas ).ra pripazistamas, j ei atitinka Siuos kriterijus:
22.1. yra skirtas ram tikroms savarankiskoms tunkcijoms atlikti: prekems gaminti,
paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
22.2. yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vienq veiklos cikl4;
22.3. jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mazesne uZ Vyriausybes nustatylq
minimaliq vieSojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Paskutinis k terUus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultiiros vertybems,
kitoms vertybems, transporto priemondms ir Saunamiesiems ginklams (isskyius vienkartinio
naudojimo).
23. llgalaikis matedalusis turtas pagal pobiidi skirstomas i pagrindines grupes! nustat tas

VSAFAS:
23.1. Zeme;
23.2, pastatai;
21.3. inlra5truktilro. ir kiri srariniai;
23.4, nekilnojamosioskultirosvertybes;
23.5. maSinos ir ircnginiai;
23.6. transporto priemonds;
23,7. kilnojamosios kultlros vertybes;
23.8, baldai ir biuro iranga;
23,9. kitas ilgalaikis materialusis turtas;
23.10. nebaigta statyba ir isankstiniai apmokejimai.

I smulkesnes gmpes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucijos poreiki.
24. Iiankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki material{i turtQ },ra registruojaml ilgalaikio

materialiojo turto s4skaitose.
25. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

25.1. Zeme, kultilros veftybes ir kitos ve*ybes yra rodomos tik4ja verte;
25.2. bibliotekq fondai ),ra rodomi isigijimo savikaina, atemus sukauptq nuvertejimo, jei
jis yra, sum4;
25.3. likqs ilgalaikis materialusis tu as yra rodomas isigtimo savikaina, atemus sukauptq
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

26. KulfUros vertybiq ir kitq vertybill tikoji vefte nustatom4 remiantis draudZiamqja verle (jei
Sios veftybes yra apdiaustos). Kitu atveju kultiros vertybiU ii kitq vertybiq tikoji verte nusratoma
(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto rcgistrq tvarkandio subjekto
atljekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali b[ti patikimai ivedinta, arba
simboline vieno euro verte (ei isigijirno savikaina )'ra lygi nuliui arba taip pat negali blri patikimai
ivedinta).

27. InstitucUa patikslina Zemds, kultiiros vertybill ir kitq vertybiq tik{iE vertg kiekvienq
finansiniq metq pabaigoje, pries rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yia
koreguojama per ataskaitini laikotarpi, jei lnstitucija gavo naujos infonnacijos, kuria vadovaujantis
tikrcsios veltes pasikeitimas yra reiksmingas.

28. Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) metodq taip, kad
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte biitq nuosekliai paskirst),ta per visq turto naudingo
tamavimo laik4. Nusidevejimas skaiiiuojamas, atsizvelgiant iteises aktais nusrat),tus ilgalaikio
materialiojo turto nusidevejimo nonnatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.
Nusidev€jimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likuting vefte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai



apskaidiuojamas ir uziegistruojamas to turto vieneto nuveftejimas, lygus jo likutinds vertes sumai,
pirmos dienos. Nusidevejimo sqnaudos neskaidiuojamos Zemei, kultiiros veftybems, kitoms
vetybems ir bibliotekq fondams.

29. llgalaikio materialiojo rurto naudingo tamavimo laikas ir likvidacine verte ).ra per:iIrimi,
kai yra poZymiq, kad anksbiau nustatltas naudingo tamavimo laikas ar likvidacine verte eati b[ti
reikimingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine vefte yra tikslinami gavus
papildomos informacUos. Ilgalaikio materialiojo turto likudne verte, pradedant nuo laikotarpiol kurj
buvo patikslintas naudingo tamavimo iaikas arba likvidacine verte, turi boti nudeveta pir likusi
(patikslintd ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikq.

30. Nuostoliai del turto nuvertbjimo, isskyrus Zemg, kultiiros veftybes ir kitas vertybes,
apskajtoje pripazistami pagal nuveftejimo pozymius. pagrindiniai turto nuvertejimo pozymi; yra
pateikli lios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuveft6jimas... Nuostoliai del urto nuvertejimo
apskaitoje regisrruojami apskaidiuotq nuostolirl sum4 mazinant turto balansing vertg ir ta iadia
suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant j
tai. kokiai veiklai vykd,,ti susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesnj ataskaitin! laikotarpl,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripazinta tuto nuvertejimo suma, turto balansine verte
po nuvefiejimo atkiirimo negali virs),ti jo balansines vertes, kuri b[tq buvusi, jeigu txrto
nuvertejimas nebUtLl buvgs pripazintas.

31. Zem€s. kultiiros vertybiq ir kitq verrybiq tikosios \,enes sumazeiimo nuostoliai
registruojami apskaidiuotrl nuostoliq slrma. mazinan! tuno balansing vertq. Ta pati suma
registruojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, mazinant tikosios vertes iezervo sqskaitoje
esandiq sum4. Jei su atskiro turto vienetu susijgs tikrosios vedes rezervo likutis tampa lygus nuliui,
tikrosios veftes rezerv4 virlijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripazistant ataskaitinio
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsizvelgiant i tai, kokiai veikiai vykdyti susijgs
aurto vienetas yra naudojamas).

32. Rekonstravimo ir remonto islaidrl registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir
remonto darbq rezultato. Rekonstavimo ir remonto islaidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo rurto
savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naud;ngo tamavimo laikas, jeigu islaidos reikimingai
pailgino turto naudingo tamavjmo laikq arba reiksmingai pagerino tur.to na;ding4sias sawbes. Jei
atlikti darbai nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto
funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie nepripazistami estniniu
pagerinimu, o siq darbq verte pripazistama ataskaitinio laikotarpio sanaudomis.

33. Kai turtas parduodamas arba nuraaomas,jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei
ym, nuvertejimo sumos nurasomos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezultaq
ataskaitoje.

34. Kai tikrqja verte ivertintas turtas nurasomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar
kitaip perleidziamas kitam subjektui, tikrosios verles rezervas mazinamas ta suma, kuri priskiriama tam
tultui. Turto nurasymo arba pardavimo atvqju suma, kuria sumazinamas tikosios veftes rczervas. didina
sukaupt4 pervjrsi arba mazina sukauptq deficit4, Tuno neatiygintino perdavimo kitam subjekrui atveju
perduodama irtikosios veltes rezervo dalis, susijusisu Siuo tudu.

35. Issami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yla nurodla Instituctos Ilgalaikio
malerialiojo lurlo ap)kaitos narkos apmse.

36. Biologinis turtas pripazistamas
pripaZinimo kiterijus:

36.1. Institucija turi teisg tuo turtu
ir j i kontroliuoti;

Biologinis turtas

ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinla Siuos turto

disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kiriems)



36,2. pagristai tiketina. kad lnstituciia.bisimaisiais laikora.piais is Sio turto gausekonomines naudos arba Sis turtas bus_naudojuru. .o.iufiriui ,-totr'ariniais, gamtosauginiais,
moksliniais. teisesaugos. paTinriniais rikslais;'

,- l6.3. 
.qalima 

patilimai nusldqli tuno lilrdq !eng arba isigijimo rarikainar/. rrrmtnro prrpaztntmo melu lemes iilio reikloje naudojamas biologini, tuna\ apslairojeregistruojamas tikaia verte. atemus ivertintas. pu.au"ilno 
"i"m. 

-isLid"a"s, 
arla ]sigjjimo ar

l::],c.Ti,rir". sarikaina. Jei rikroji reni ir jsigijimo ur. pu,igurn in"i;; ,;r iiarna negat; brri
li:lllll1l "lo"r)., runas apskairoje regisruojamas I ieruros Rispublikos ieme. ltio mini,rropatvrft tntoln js normatyvinemis kainomis.

38. Pirminio pripazinimo metu ne Zemes ukio !eikloje naudo.jamas biologinis turtas apskaitojeregistruojamas tikqia verte a$a jsigijimo.ar pasigaminimo sarikaina- J"i ,itr,o]i r'"ne i, i.igt;i.o *pasigaminimo.savikaina negali biiti patikimai nustatlt4 turtas apskaito;e regi"struo;amas simboline

39.^^ Po pilminio pripazinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra rodornas:
i?.f, pirminio pripaZinimo meru rikrqja verte regisrruoras bioiog;i;;;;u. yra rodomaslikrqia rene Uei runas ndudojamas.ne zeme\ lkio reiklojei rii"' ,ifrl" vene, aremLsj\en inlas parda\ imo r ielo, islaidas dei runas_"rra"1ur^ i".'", lfio ,"ifi{"),
39.2. . pirminio pripazinimo meiu jsigijimo u, pu.;gu,ninl.o s-au'ik-;inu registrL,otu.biologinis turtas .yra rodomas isigijimo ii pasigamirim-o .;;ik;ir",-;;r. nuveftejimo
nuostolius, jei tokie yra.

, .,40 rikraia.verte apskairomo bioroginio tufto tikroji verte yra jvertinama kiekvieno ataskaitiniojlll"lif]l p.l^rjlg"l!,.rrkrosios !enes.pok),ris apskaitomas veiklos rezultatq araskaitoje, mazinanr
Uer trt(roJr lene padidejo) arba didinant (iei tikoji vert€ sumazejo) ataskaitinij laikotarpio
sqnaudas.

-^1,,: _-l*.r,",,,i, del runo nuvenejimo ap5kailoje reglslruojami apskai6;gs1q nJo.lotirt \uma.

:f,T:]^tll: ,1i,11:lT,'.". ir.ra 
,paria 

suma regisrruojanr ara:kaiiinio laitoiarpio pagrinJine.
arDa krtos verktos sanauda. farsiT\eleianr.,i rai. tokiai.\eiklai rykd},li su\ij9s runo rieneta, 1ranaudojamas). Kai \ele5ni ataslairin: laikorarpj. p*if,.i,r. upfinlyUerr,"u,ii.unlu unt.tiu,
::ly:li :I:^lll:Tlimo ,uma. runo uur-li"e'".nJ ""g"ii,i..* ;" o,"ili* jsigijimo arpasrgamlntmo savtkatnos.

42. . Zemes ukio produkcija o6ra biologinis turtas ir Zemes ukio produkcijos gavybos momentuyra registruojama kaip atsargos.
41. Issami biologinjo tufto apskairos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto apskaitos

h arkos aDraie

Atsargos

4,{. Pirminio priprinimo meru arsargo.l ra veninamo) isigijimo ar pa)igam;0imo 5a! ikaina.+r. ro plrmtnro pflpaTrntmo alsargo5 Iinansinese aLaSkaito.e )ra rodomos j.igijimo
(pasigaminimo) savikaina arba gryn4ia reatta!imo verte, atsizvelgianil ,ui]tr.i i.-u ,u,"rne.
. 46. Atsargos nukainojamos iki reatizavlmo y"r5: tq, kaa 1,j U"f"r.i,ij-*rte nevir5lrq

I:j:::":0";^*l.l:sl"rdo, dr pastaueu \enei. kuriE rikima.i s",,i. i;.;i:;;;. p,,"udojus (arbd

Tjll)r^,],^il , liAos J ra sLrnaudoiamos r parduodamosr. jq batan.ine veie yra pripi;,"rama
sanaLroomrs B lalkotdrpj. kai ;ra sureikia,nos \ielosios pa,ldugos rarba pripa,iisrimo: rtirinkamospdJamos). ql\argq sunaudojimas arba 

. 
parda\ imas apskaitoje registruojamas pagal nuolatapskaitomq atsargq biidq, kai buhalterineje apskaitoje regiitruoja?a ti"tuilnu ,, u,.u.gqsunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.

_ 47. 
..Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikjant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas jsduotas.. (fIFO) uts.:rgq ;Lai;,oJi;o 

';[dA 
atua konkediq

kainq biidq. Atsargq.jkainojimo bidas parenkamas, arsiz".fgiait';'at.u.iq i, reitios, turiole Sios
atsargos yra sunaudojamos, pob[dj.



48. Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo
veftes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nuraiymo ir pan. yra pripazistami to
laikotarpio, kuriuo sumaZejo vefie ar atsimdo nuostoliq, nuvertejimo ir nuia5ltrlsumq sqnaudomis.

49. Isnykus aplinkybems, del kuriq buvo sumazinta atsargq balansind vert6, ji apskaitoje
parodoma taip, kad nauja balansine verte bntq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne
didesne negu atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq veftes sumazejimo
atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra mazinamos atitinkamos to
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo vefte, sqnaudos.

50. Prie atsargl priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudori
inventoriaus verte ii karto itraukiama jsqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir verrina
apskaita tvarkoma nebalansinese sgskaitose.

51. Issamj atsargq apskaitos tvarka yra nurod),ta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos aprase.

Finansitris turtas

52. Finansiniam turtui, kuris gali bnri ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
52,1, investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
52.2. in\eslicijos i 5kolos \enybinius popierius;
52,3. paskolos, isankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;
52.4. terminuotiejiindeliai;
52.5. pinigai ir pinigq ekvivalenLai:
52.6. kitas finansinis turtas.

53. lsankstinius apmokejimus sudaro i3 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ paslaugas,
kurios bus suteiktos per ateinandius laikotarpius, iS anksto perduotos gautos finansavimo sumos
kitiems subjektams, uZ kurias subjektai reisas aktq ar sutartyse nustab,ta tvarka turetq atsiskai6,ti,
kiti mok€jimai, kurie sqnaudomis bus pripazinti per ateinandius laikotaryius.

54. Pinigus sudaro pinigai kasose jr banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai ym trumpalaikes,
likvidiios investicijos, kurios gali bnti geitai ir lengvai iskeiaiamos jZinomq pinigq sum4. Tokiq
investicijq terminas nevirsija trijq menesiq, o vertes pokydirl zika ,'ra labai nedidel6.

55. Finansinis turtas apskaito.je registruojamas tada, kai lnstitucija gauna arba pagal vykdom4
sulanj iglja leise gauri pinigus ar kiLq finansini run4.

56. Pirm4 kart4 pripazindama finansini turtq, isskyrus finansini turtq, kuris paskesnio
ivertinimo metu ivertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigUimo metu nebuvo illeista pinigq,
Institucija ivertinaji ;sigUimo savikaina, kuriq sudaro sumoketa arba moketina uZ ji suma a$a kiro
perduoto turto vert€. Tiesiogines sandorill sudarymo islaidos neitraukiamos j finansinio turto
jsigijimo savikainq ir yra pripazistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas
sandoris, finansines ir investicines veiklos sqnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio ivertinimo
metu vedinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo isleista pinigq, pirminio
pripazinimo metu vertinarnas amortizuota savikaina.

57. Ivertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas itris grupes:
57.1. parduoti Iaikomas finansinis turtas;
57,2. iki ispirkimo termino laikomas finansinis turtas;
57,3. ilgalaikes ir trumpalaikes sureiktos paskolos, gautinos sumos ir isankstiniai
apmokejimai.

58. 52. Parduoti laikomu finansiniu tul1u lnstirucjja laiko: isi$ras kitq subjekrq akcijas
(isskyrus investicijas iasocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko ,nasus i viesqsias
jstaigas (kurios nem kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansini turt+ kuri Institucija
yra nusprendusi parduoti.

59. 53. Finansinis turtas priskiriamas prie iki iSpirkimo temino laikomo finansinio turto tik
tada, kai Institucija ketina ir sugebesjj laikyti iki i3pi*imo termino. tki iSpirkimo termino laikomo
finansinio turto patyzdziai: obligaci.jos su nustaqta ispirkimo data (kai Institucija ketinajas laikli



iki ispirkimo termino ar atgauti iS esm6s !is4jLl balansinq verr9). Nuosavybes \,enybiniai popieriai
nelaikomr iki iipirkimo termino Iaikomu finansiniu runu.

60. Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki ispirkimo termino laikomo finansinio turto- kaijqol hstitucija kerina laiklti finaNiniturtq neriborq laikq;
60 2 yra priimtas sprendimas parduoti finansini turtq;
60.._3. emitentas turi teisg ispirkti Institucijos laikom4 finansinj turt4 uZ sum4, kuri yra
reiksmingai mazesne ui jo amortizuot4 savikain4.

61. Kiekvienq kartq sudarant finansines ataskailas, finansinis lunas iS naujo ivertinamas taip:61.1. parduoti laikomas finansinis tunas tikeja vefie (isskyrus investicijas i vertybinius
popielius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikosios vertes neqalima
nuslalri. bei dalininkq ina5us i !iesa\ias jsraiga). kurios nera kontroriLrojami ar a.ocij"uorieji
subjektai Sis paduoti laikomas finansinis rurtas vertinamas jsjgijim; savikaina, atem;s
nuveft ej imo nuostol ius);
61.2. iki iSpirkimo termino laikomas finansinis turtas amodizuota savikaina:61.3. paskolos - amortizuota savikaina;
61.4. kitos po vieneriq metq gautinos sumos amodizuota savikainaiql.5. per vieneiius metus gautinos surnos. isanksriniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvefiejimo nuosroli;s.

62. Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dienq lnsrituclia nustato, ar yra pozymiq, kad
finansinio turto (ar panaSaus finansinio tuno r,ienetq grupes) balanaine verte gali butiiumaZejusi, t.y. finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketinq atgauti uZ t4'finansinj turtq sumq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikri lios upik ito. poiitiko. skyriuje ,.Tufto
nuvertgjimas".

63. Finansinio turto nuvertdjimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota nuvertqiimo
suma,. mazinant turto balansing vertg ir ta padia suma .egistruojant ataskaitinio laikot;rpio
finansines ir investicines veiklos sqnaudas, isskyrus gautinq sumi ir iSankstiniq apmokejimq
nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindin6s veiklos nuvert€jimo ir nuraS)tq sumq
sqnaudoms arba kitoms kitos veiklos sqnaudoms (atsizvelgiant i tai, su kuria veikla yra susijusios
gautiml sumq ir iSankstiniq apmokejimq sumos).

. 
64. Institucija nuraso ii apskairos registrq finansini turt4 (ar jo dali) tik rad4 kai ji netenka

teises to finansinio turto (arjo dalies) kontroriuoti. Institucija netenka teiigs kontrori,oti finansinio
turto tad4 kai gauna visQ sutartyje numat),t4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleid2ia
Sias teises kitoms Salims.

65. Issami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodrta Institucijos Finansinio turto apskaitos
tvarkos apmle ir Isankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkoi apraie.

Inyesticijos i asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus

66. Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro lemiamq
poveiki (subjekai, kuriuose Institucija turi daugiau nei 50 proc. balsarimo teisiu arba turi teises
valdyti subjekto veikl4 pagal galiojandius reises akrus. istarus arba suraftis. nurodltos Finansinio
turto apskaitos tvarkos apraSe).

67. Asocijuoraisiais subjektais laikomi rie subjektai, kuriems Institucija daro reiksmingq
poveiki (subjektai, kuriuose Instjtucija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galio]a
kitos reiksmingQ poveiki apibr€Ziandios sqlygos, nurod)tos Finansinio turto apskaitos tvarkos
aprase).

68. Investicijos i pavaldZias biudZetines istaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinase
ataskaitose apskaitomos jsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.

. 69, lnvestictos i kontroliuojamas viesqsias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos
viesojo 

. sektoriaus atskaitomybes jstatym4 priskiriamos prie vieSojo sektoriaus subjekt!)
konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina.



70. Investictos i kontroliuojamus ne viesojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir
atskirose fi nansinese ataskaitose apskaitomos nuosarybes metodu.

71. Investicijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese araskaitose, tiek
konsoliduotqjq finansiniq ataskaitrl rinkinyje rodomos, taikant nuosalybes metod4. IS asocijuotqjq
subjektq gauti dividendai sumazina investicijos balansin9 vertq.

- 72. Dividendq pajamos Institucijos atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos
finansines ir investicines veiklos pajamq sqskaitose. paskelbus dividendus, biudZetin; Institucija
pripazista apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautin;s
dividendq sumas ir mok6tinas i biudzetq dividendq sumas.

73. Rengianti konsoliduot4sias finansines ataskaitas viesojo sektoriaus subjektq grup6 yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel viesojo sektoriaus subjektq grupgs subjektq tarpusavio Ukines
operacijos ir jq re,/ull-arai yra eliminuoiami.

74. lnstitucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grlnasis turtas paskuting metinio ataskaitinio
laikotarpio dien4, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, pinigq iplaukos ir iSmokos.

75. Institucjjos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik [kinil] operacijq su prie
vietojo sektoriaus subjekq grupes nepriklausandiais kitais subjektais rezultataj lpervir5is irba
deficitas);

76. Iisami investicijq i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka vra
nurod),ta Institucijos Finansinio turto apskaitos tvarkos aprase.

Turto nuvert€jimas

77. Nuostoliai del turto nuvefiejimo apskaitoje pdpazistami pagal
Sudarydama metini finansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato, ar
pozymiq.

78. Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai taikomi
turtui i. nematerialiajam turtui:

78.1. i5oriniaipoZymiai:

nuvertqimo poZymius.
yra turto nuvefiejimo

Institucijos ilgalaikiarn materialiajam

78.1.1. reiklmingai sumazejusi turto teikiamq paslaugq arjuo gaminamq produktq paklausa;
78.1.2. per ataskaitinj laikotarpj turto rinkos ve(e sumazejo rciksmingai daugiau, negu biitll

sumazejLlsi del iprastinio turto naudojimo per tq pati laikotarpi;
78.1.3. per ataskaitini laikotarpi lnstitucuos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba

Vyriausybes politikoje ivyko reiksmingq pokyaiq, susijusir.l su Institucijos turimo turto
naudojimo apirntimi ir pobndZiu, kurie daro neigiamq poveiki lnstitucijos veiklos
rczultatams:

78,2. vidiniaipo2ymiai:
78.2.1. yra irodymq, kad tuitas ar turto dalis yra sugadinta;
78.2.2. Institucjja turi turto, kuris dar nera visiskai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau

nebenaudojamas \ eikloje:
78.2.3. per ataskaitini laikotaryi ivyko (arba jie ym tiketini nerotimoje ateiryje) reiksmingq

ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobiidziu, tokiq kaip turto
galimybiq neisnaudojimas (prastovos); planuojama nutmukti ar restruktiirizuoti veikiq,
kuri4 vykdant naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksaiau, negu iki tol
tiketasi, ir panaliis pokydiai, darantys neigiamq poveiki tnstirucijoj !eiklos rezultatams!

78.2.4. turtui eksploatuoti ir priziiirgti reikia daugiau islaidq, nei buvo numaqta ig pradziq.
79. Pagrindjniai turto nuvertejimo poz),miaj taikomi Institucijos finansiniam turtui:

79,1, ),ra Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe,
kad skolininkas bankrutuos;



79.2. nesilaikoma sutarties sqlygq, par.yzdZiui, laiku nesumokamos skolos arba nerl,kdomi
kiti isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugrl, uZ L-urias buvo iS anksto sumoketa, suteikimas;
paliikanq ar paskolos grqzinimas);
79.3. ddl ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais.
lnstitucjja suteike skolininkui nuolaidq, kuriq priesingu atveiu nebiitu suteikusit
79.4. skolininkas gjndjja savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir )ra tikimybe, kad
gindas bus iSsprgstas ne Institucijos naudai;
795 finansinio turto nuvertejimas buvo pripazintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
79.6. ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq verte.

80. Nuostoliai del turto nuveftejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
mazinant turto balansing vedg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindin6s
arba kitos veiklos sqnaudas.

81. Turto nuvertejimas nera tolygxs turto nurasymui. Turtui ouvertejus, yra mazinama turto
vieneto balansine verte, tadiau issaugoma informacija apie tudo isigijimo savikain4, t. y. turlo
vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o
nuvenejimas registuojamas atskiroje sqskaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra regjstruojamas
ne didesne verte nei turto balansine vefte.

82. Kai velesni ataskaitini laikotaryi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta
turto nuvertejimo suma, tur1o balansine verte po nuvert6jimo atkirimo negali virs)tijo bal;nsines
vefies, ku biitq buvusi,jeigu turto nuveftgjimas nebiitq buvgs pripazintas.

83. Issami turto nuveftejimo apskaitos tvarka yra nurodlta Institucijos Ilgalaikio materialjojo
turto apskaitos tvarkos aprase, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprase, Finansirio turto apskaitls
tvarkos aprase ir lsankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos aprase.

Finansiniai isipareigojimai

84. Ilgalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriamit
84.1. ilgrlaikiai.koliniaii.ipareigojimai:
84,2. ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos polirikos skyiirt ,,Atidejiniai.,);
81.1. kitiilgaldiklaiisipareigojimai.

85. Trumpalaikiams finaasiniams lsipareigojimams priskiriami:
85.1. ilgalaikiq atidejiniq einamdq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Zr. Sios
apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
85.2. ilgalaikiq skoliniq jsipareigojimq einamdq merq dalis;
85.3. trumpalaikiai:koliniaij.ipareigojimai:
85.4. mok6tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
85.5. moketinos sumos lbiudzetus ir fondus;
85.6. .mokednossocialinesismokos;
85.7. moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
85.7. l. riekejams mokelinos sumos:
85.7.2. su drrbo sanrykiais su:ijg jsipareigojimai:
85.7.3. 5uk6upls. r.kitinos sumos:
85.7.4. kiri rrumpalaikiai jsipareigojimai.

86. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami rik rada, kai lnstitucija prisiima
jsipareigojimq sumoketi pinigus ar atsiskaiq4i kitu finansiniu turtu. lsipareigojimai pagal
planuojamus sandorius nepripazistami finansiniais isipareigojjmais, kol jie nearitinka finansinio
jsipareigojimo apibrezimo (t. y. kol Institucua neturi jsipareigojimo perduoti pinigus ar kirq
finansini rurt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau
nepalankiomis sqlygomis).

87. Pirminio pripaiinimo metu finansiniai isipareigojimai, isskyrus finansinius
isipareigojimus, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amodizuota savikaina ir kuriq



atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, yra
\usijusios islaidos pripa,/i)tamos pagrind jne5
susidaro. I inansiniai j,ipareigoiimai, kurie
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo
amo.tizuota savikaina.

vertinami jsigijimo savikaina. Su sando q sudarymu
arba kitos veikios sqnaudomis tuo laikotarpiu, kaijos
paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota
gauta pinigq, pirminio pripaiinimo metu vertinami

88. Po pirminio pripaZinimo finansiniai isipareigojimai finansin6se ataskaitose yra rodomi:
Il.1 finansiniaijsipareigoj imai, susijg su rinios kaino-is, - t .ratu;.tei83.2. kiti ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimaj, jq einamqjq rnl,q aufl, ffumpalaikiai
sloliniai isiptreigojima.. nesusije su rinkos kiii,or;.,"_ uronir,ioio ,ruif.u ",,88.1. (iri rrumpalaikiai finansiniai i,ioareigojimai jsigijimo :ar ikaina.89. Finansiniq isipareigojimq. ,u.ijusiq \L rintoit<ainomis.-tnsrituclia neirri

,-,-1u-, 
,L.]ilr:iju, 

lrraso ii apslajtos regisrrq finansini i:ipareigojim! ar jo datj rik rada, kai
l{paretgoJrmas J\}kdoma,. 1ra panailinamas ar nustoja galiori.

. 91., 
.ls.sali finansiniq isipareigojimq apskaitos iarka )ra nurod).ra lnsritucijos lgalaikiq irtrumpalailiu isipareigojimq apskairos n ark05 aprase.

Finansavimo sumos

...1^r: ll.*:lllr.".sLrmos [nsrirucijos iS valstyb_es ir savivatdybiq biudzetL], kirq istekliq tondq,turopos S ungos. lietu\os ir uTsienio paramos fondq. uTsienio valsrybiLl ir organizacijq. litq
Saltiniq gauti 

.arba 
gautini pinigai arba kitas turtas, stirti tnstituciios "nuJstaruose 

nustarvtiems
tikslams pasiekti ir funkciioms atlikti ir vykdomoms programo.. igyr*airil. 

'Fi."rr";;;;",;;;;
apima ir lnstitucijos gautus arba gautinus pinigus, ii tiq turtq pu-ieai-ams vytayti, titas teSas
Institucijos iSlaidoms dengti ir kaip param4 gautq turt4.

93. cautos ir gautinos finansavimo sumos pripazisramos ir regjsrruojamos apskairoje kaip
tunas ir kaip finan>avimo sumo..jeigujos alilinka Siuos krireriius:

93.1. finansavimo sumq gavejas uztikrina, kad tenki;amos finansavimo sumq davejo jam
nustat)'tos sqlygos finansavimo sumoms gauti;
93.2. . yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq rastiskq irodymq. kad finansavimo
sumos-bus suleiklos ir pinigai bus pen e)li ar l itas luna. bu) perduotas;'
93.3. finansavimo sunrq dydis gali blti patikimai ivertintas.

. 94. Valsrybes biudzeto asignavimai pripazistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises
aktq nustat)4a tvarka pateikus parai5kQ gauti finansavirio sumas,jei yra tenkinaili punkte aukldiaunurodltikriterijai.

. .95. Jei pati.iamos s4naudos, kudos bus finansuo_jamos iS nurnao4q finansavimo Saltiniq, netkai finansavimo. sumos dar nera gautos ir paraiSka j;ms nepateitra,'fet lra ienkinami aukSaiaupateiLri finansarimo sumq pripazinimo krirerijai. pripazjsramo: finan,arim'o pajarnor ir .ul,6up1e.
finan_savimo pajamos, kurios parodomos finariines b;kles araskairo.je pri. ,utolriq guutinq ,r.q.96.- Flnansar imo surnos (grulino\ arba gaulos) j ra skirslomos i:

?6 1 finansavimo sumas nepiniginiam turtui isig),ti;96.2. finansavimo sumas kitos iSlaidoms.

. 97.,. Finansavjmo sumos nepiniginiam turtui isiglti gali biri registruojamos nemokamai ar uZ
srmbolrng. kain4. gavus ilgalaikj materialqii ar nematerialui turtq, biologi;i turtq ar atsargas arba
gavus pinigxs jiems ;sig)4i.

98. Finansavimo sumos kitoms islaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms iilaidoms yra laikomos
vr.os lrk.uslos lrnilnsa\ imo .umos. nepriskiriarnos nepiniginiam lurtui isigyti.
. 99. Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZjstamoi finansavimo pijamomis tais laikotaryiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis suiiiusios s4naudos.



100. Kitiems viesojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos
sqnaudoms - tokiu atveju ym mazinamos gautos finansavimo sumos ir aegistruojamos perduotos
finansavimo sumos.

l0l. Kitiems ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos
kaip Institucijos finansavimo sqnaudos, kartu pripazistanr finansavimo, kuris buvo skirtas Iiam
tikslui, pajamas.

102. Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vieSojo sekoriaus subjektams, registruoja
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

102.1. kai perduoda savo turtq, isi$,rq iS finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus
subjektams, kai del to registruojama kito viesojo sektoriaus subjekto investicUa taikant
nuosavybes metodq;
102.2. kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininkq, t. y. kai Institucija perduoda
savo turt4, isiglq ii finansavimo sumq, ne viesojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja
vielojo sektoriaus subjekus.

103. Kitiems viesojo arba ne viesojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ
kuriq panaudojimq finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatlta tvarka turi atsiskajtyti
Institucijai, registruojamos kaip isankstiniai apmokejimaiarba ateinandiq laikotarpiq sqnaudos.

104. lnstitucija, gautas finansavimo sumas ar turt4 iS kito viesojo sektoriaus subjekto per
taipinink+ apskaitoje registruoja turlq ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansa\ imo sumq
Saltini, ku4 nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.

105. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal
finansavimo Saltini ir tiksling paskirti.

106. Issami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurod),ta lnstitucijos Finansavjrno sulnq
apskaitos tvarkos aprase.

Pajamos

107. Institucijos pagrindin6s veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant iikines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustaq4q valstybes funkcjjq atlikim4 ir jai pavestq
programq vykdym4.

108. Instituclos nepagrindines veiklos pajamoms p skiriamos pajamos, gautos, vykdant
nepagrindine veiklq.

l0q. Pajamq apskaitar raikomas kaupimo principas.
110. Finansavimo pajamos pripaijstamos tuo padiu laikotaryiu, kai ,.ra padaromos su Siomis

pajamomis susiiusios sqnaudos.
111. Kitos pajamos pripazistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine

nauda, kai galima patikimai ivedinti pajamq sumq ir kai galima patikimai ivertinti su pajamq
uZdirbimu susijusias sqnaudas.

I12. Finansavimo pajamos veiklos rezultatLl ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius
ir pagal veiklos, kudai priskiriamos pajamos, tipq (pagrindine veikla, finansine ir investicine veikla
arba kita veikla).

ll3. Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejirnas.
Institucijos pajamomis nepripazistamos treai{q asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nem
Institucijos gaunama ekonomine nauda. Kai tnstitucija ym atsakinga uZ tam tikrll sumq
administravimq ir surinkimq, taaiau teises aktq nustat)ta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i
biudzet4 ir neturi teises Siq sumq arjrl dalies atgauti tq pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais,
tokios sumos ar jq dalis nbm lnstitucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir
moketinos sumos.

li4. Pajamos rcgistruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini
laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kur.i suteikiamos viesosios, kitos paslaugos, parduodamas
tunas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.



115. Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikrqja verte.
116. Issami pajamq apskaitos tvarka yra nuiodlta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos aprase

ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraie.

S4naudos

117. lnstitucijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, pati.tos, vykdant ukines
operactas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nushq4U valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq
programq vykdymq.

118. InstitucUos kitos veiklos sqnaudoms priskjriamos sqnaudos, atsirandanaios, vykdant
nepagrinding veiklq.

l19. Sqnaudos apskaitoje pripazistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i pinigu
iSleidimo laik4.

120. S4naudomis p pazistama tik ta anksresni{q ir ataskaitinio laikotarpiq islaidq dalis, kuri
tenka per ataskaitini laikotarpi uzdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. lslaidos,
skirtos pajamoms uzdirbti biisimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojarnos ir pateikiamos
finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripazistamos sqnaudomis bi:simaisiais laikotarpiais.

121. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padary.tq iilaidq neimanoma tiesiogiai susieri su
konkrediq pajamq uZdirbirnu jr jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotaryiais, Sios islaidos pripazistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

122. Tais atvejais, kai Institucijos sqnaudas kompensuoja tredioji ialis, pdpazintos sqnaudos
sumazinamos kompensacijos suma.

123. SQnaudos ivertinamos tik4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami gr),naisiais pinigais arbajq
ekvivalentais, sAnaudq dydis ivertinamas sumoketa arba mokedna pinigq arbajrl ekvivalentq suma
(neiskaitant ijq atgautino pridetinas veftes mokesdio). Tais atvejais, kai numat)'tas atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir paliikanos nera iSskirtos i3 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis
ivertinamas, diskontuojant atsiskaitymo sumq.

124. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos sqnaudos parodomos! atsizvelgiant jjq
pobndi (t. y. darbo uzmokesaio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. sqnaudos).

125. Iisami sqnaudq apskaitos tvarka yra nurodlta Institucijos Sqnaudq apskaitos tvarkos aprase
ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos aprase.

FinansinA nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

126. Nuomos sutartims taikomas turinio vi*enybes pries form4 principas. Ar nuoma bus
laikorna veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos furinio ir
ekonomines pmsmds.

127. Nuomos sandoriai grupuojami iveiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo) sandorius,
atsizvelgiant i tai, kiek turto nuosaqrbes teikiamos naudos ir izikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui:

128. Nuomayra laikoma finansine nuoma,jei i! esmes visasu tudo nuosavybe susijusi nauda ir
didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui;

129. Nuoma ym laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtq nuomininkui, didZioji dalis su
tudo nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nLromininkui, o Iieka nuomotojui.

130. Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas isig).tas ilgalaikis materialusis turtas
arba ematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutafiyje nurodltos paltkanos reiksmingai skiriasi nuo
rinkos palnkanq normos arba nera nurod),tos, tLrrto isigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant visq sutartyje nurodltq imokq sum4 iki dabartines vertes, taikant apskaidiuotrl



palukanq normq sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaitiuotai
finansinio isiparcigojimo amortizuorai savikainai. Finansines nuomos bldu isigyt; ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji vertg (nematerialiojo turto atveju amortizuojamoji verte)
paskirstoma per vis4jo naudingo tamavimo laikq.

131. Turto, isigfo pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi rie patys
principaj kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto apskaitai.

132. Finansines nuomos atvqju apskaitoje registruojamos flnansines nuomos jmokos yra
padaluamos, isskiriant turto vertes dengimo sum4, pal[kanas ir kitas lmokas (kompensuotinas
nuomos sumas! neapibreztus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numabti finansines nuomos
sutartyje). Palnkanos priskiriamos finansinds ir investicines veiklos sqnaudoms ir apskaitoje
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos rq ataskaitini laikotarpi, uZ kuri
apskaidiuojamos moketinos paiiikanos.

133. Veiklos nuomos atveju nuomos jmokos pagal nuomos sutartiyra registruojamos apskaitoje
kaip s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos pagrindines veiklos
s4naudoms.

Sandoriai ursienio valiuta

134. Sandoriai uzsienio valiuta pirminio pripazinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dienq galiojusi Lietuvos banko skelbiamq uzsienio valiutos kurs4. pelnas ir nuostoliai iB
sandoriq uzsienio valjuta bei i3 uZsienio valiuta iSreiksto turto ir isipareigojimq likudiq
perkainojimo dienq yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq
sqskaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita ir
parodytas tik perskaiaiavimo del valiutos kursll pokyliq rezultatas.

135. Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar
parduodant) valiutq, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos
s4naudos.

136. Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiamq Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uzsienio valiutos sanq/kj.

137. Iisami sandoriq uzsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta lnstituctos Finansines ir
investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos aprase.

AtidCjiniai

138. Atidejiniai pripazistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripazinimo
kiterijus:

138.1. lnstitucija turi isipareigojim4 (teisinQ prievolg arba neatsaukiamqil pasizadejim4) del
buvusio jrykio;
138.2. tikimybe, kad isipareigojimq reikes padengri turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad
nereikes;
138.3. isipareigojimo suma gali bDti patikimai ivertjnta.

139, Jei patenkinamos ne visos Sios sqlygos, atidejiniai nera pripazistami, o infomacUa apie
susijusi su tiketina sumoketi suma neapibreZtqjl lsipareigojim4 yra pateikiama finansiniq ataskairq
aiSkinamajame raSte.

140. Atidejiniais pripazlstami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais ivykiais.
Atidejiniais nepripazistami numatomi busimi nuostoliai ar islaidos, susug su lnstitucijos biisima
veikla.



141. Institucjja pripazista atidejinio sum+ atsizvelgdama ilabiausiai tikerjn4 dabartiniam
isipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq sumq paskutinp araskaitinio laikotarpio dienq. Atidejinio
sumos dydis nustatomas, remiantis panaSios veiklos patirtimi, pasimsrtomis sutartimis. priimtais
teises akais, ekspertq iSvadomis, poataskaitiniais jqikiais ir pan.

142. Paskutinl kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dienq atidejiniai perzinrimi ir jq verte
koreguojama, atsizvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei pMiSkeja, kad isipareigojimq turtu
dengli nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atid€jiniai panaikinami arba sumazinami. mazinant
finansines b klds ataskaitos straipsniq ,,llgalaikiai atidbjiniai" arba,,Ilgalaikiq atidejiniq einamiq
metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.

143. llgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norrna.
tiksliausiai parodanti dabaftines pinigq veftes ir isipareigojimui bidingos rizikos rinkos jveninimq.

1,14. Finansinese ataskaitose atidqjiniai yra rodomi:
144.1. ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai
tiketina isipareigojimui padengti reikalingq ialaidq suma;
144.2. ilgalaikiai, atidejiniai - amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikeiina
isipareigojimui padengli rcikalingq iSlaidq suma).

145. Issami atidejinirl apskaitos tvarka ).ra nurod),ta Institucijos Atidejiniq, neapibreztqiq
lsipareigojimq, neapibreztojo turto, poataskaitinill ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos
tvarkos aprase.

Neapibreitieji isipareigojimai ir neapibreztasis turtas

146. Neapibreztieji isipareigojimai ir neapibreztasis turtas registruojami nebalansinese
sqskaitose.

147. Neapibrerieji isipareigojimai ir neapibdztasis turtas nerodomi nei finansines blkles
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiskinamajame
raste. Kai tikimybe yra labai maza, kad reikes panaudoti turtq isipareigojimui padengti a.ba kad
neapibrdztasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija aiskinamajame raSte nera
pateikiama.

148. Informacjja apie neapibreztqji turtq ir lsipareigojimus turi b[ti perziitima ne rediau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dienq, siekiant uztikrinti, kad pasikeitimai birLl
tintamai atskleisti aiSkinamajame raste.

149. Issami neapibreztqiU isjpareigojimq ir neapibreztojo turto apskaitos tvarka ym nurod),la
Institucijos Atidejiniq, neapibreztqi{ isipareigojimLl, neapibreztojo turto, poaraskaitiniq ivykiq ir
apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos aprase.

Poataskaitiniai irTkiai

150. Poataskaitinis lr.ykis ivykis per laikota.pi nuo paskutines ataskaitinio laikotaryio djenos
iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

151. Poataskaitiniai itykiai, k-urie suteikia papildomos informacUos apie lnstitucijos finansing
padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. turi itakos Institucijos finansinei padediai ar
veiklos rezultatams balanso dat4), yra koreguojantieji poataskaitiniai i\,lkiai. Atsizvelgiant i jrl
itakos parengtoms finansinems ataskaitoms reiksmg, koreglojantieji poataskairiniai iwkiai yra
rodomi finansines biikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.

152. Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing
padeti paskutinl ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. Sie ivykiai parodo sqlygas, atsiradusias po



paskutines. ataskaitinio lajkotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai i\akiai.Nekoreguojantiej i poaraskairiniai ivykiai apralomi aiskinamajame rasre;kaijie reiksmjngi.
153. lssami poataskaitinirl i\Tkiq apskajtos tvarka yra nurodlta institucijos Atidqjiniq,

neapibrezqiq isipareigojimq. neapibreztojo turto, poataskaitiniq irykiLl ir apskaitos klaidu taisymo
apskaitos tvarkos aprase.

Apskaitos politikos keitimas

.154. 
Institucija pasirinkt4 apskaitos politikq raiko nuolat arba galla ilgE laik4 tam, kad biitq

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikorarpiq finansines ataskairas. TJkio paiyginimo reikia,
kad.bntq galima nustat),ti lnstitucijos finansines biikl6s, veiklos rezultatll ir pinigq sr;utq keitimosi
tendencijas.

155. Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis
VSAI-AS I ..finansiniq ara)kairq rinkiniu pareikimas'.

. .156. Ukiniq operacijq ir ukiniq jvykirl pripazinimo, apskairos ar del jq atsirandandio rurto,
jsipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq veninimo apskaitoje pakeitimas yra
Iaikomas apskaitos politikos keitimu.

157. Institucijos apskaitos politika gali bntikeidiama:
157.1. del VSAIAS nuostarrtpakeitimo;
157.2. jeito reikalauja kititeisbs aktai.

158. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospekt),vini
biidq, t. y. nauja apskaitos politika taikoma raip, lyg ji visada buiq buvusi naudojama, todei paieisti
apskaitos politika yra pritaikoma Dkinems operacijoms ir [kiniams i\,ykiams nu;jq atsiradimo.
. -159. 

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo atask;iiinio laikorarpio
informacijai ir darltil ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, iegistruojamas apskaitoje t4
ataskaitini lgikotarpj, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomis einimojo ataskaltinio
laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq atask;itoje apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma striipsnyje
,,Alskaitos politikos keitimo ir esminill klaidq ta;symo itaka,,. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvl, t. y. nera koreguojama.
. _160. Apskaitos politika gali buti keiaiama tik nuo araskaitinio laikoiarpio pradZios, nes
infonnacija 

-uz_ 
visq ataskaitini laikotarpi ruri billi parodoma. taikanr vienod4'apskaitos politikQ

panasaus pobiidzio [kinems operacijoms f iikiniams jvykiams.

Apskaitiniq !verCiq keitimas

161. Apskaitinis jvertis - remiantis prielaidomis, atsizvelgiant j dabarting turto ir jsipareigojimq
vert9 ir tiketinq naudq ar isipareigojimus, nustatomas ap)tikslis dydis, naudo;imas turto ii
isiparcigojimq vertei nustatyti.

162. Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq veftes negali biiti tiksliai
apskaidiuotos, o tik ivertintos.

J63. Apskaitiniai iveraiai yra perziiirimi ruo atveju, jei pasikei6ia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi, atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq jvrkiq.

164. Apskaitinio iveraio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir;er; a0skaitos klaidos
taisymas, todel buhalterineje apskaitoje regisrruojamas rq ataskaitin; liit<otarpj. t<urj keitimas buvo
atlikas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspekt)"vini budq.

_ 165. Finansiniq ataskaitq elemento verles pokltis, atsirad9s del apskaitinio ivereio pokydio, turi
bnti parodltas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parod)1a'pries tai
buvusi Sio ataskaitos elemento vefte. Informacija, susijusi su apskaitinio jverdio paieitimu,
pateikiama aiikinamajame raste.



Apskaitos klaidq taisymas

166. Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaiaiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo Ukinas operacijos ar iikinio iq,kio registravimo ar del apsirikimo.

167. Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu isaiskejusi klaida, del kurios
praejusio ar keliq praejusirl ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali b[ti laikomos iS

esmes patikimomis.
168, Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine ismiska yra didesne nei 0,25 procento

turto veftes.
169. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos klaidos, padan4os praqiusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. h esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamoJo
ataskaitinio laikotarpio fi nansinese ataskaitose.

I70. Klaidq taisymo jtaka finansinese ataskaitose parodoma taip:
170.1. jei apskaitos klaida ngra esming, jos taisymas registruojamas toje padioje sqskaitoje,
kurioje buvo uzregistruota klaidjnga informacUa, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatll
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
170.2. jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq
klaidq taisymo ltaka''. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguoiama.

171. Su esmines klaidos taisymu susUusi infonnacija pateikiama aiskinamajame mste:
171.1. esminiq apskaitos klaidq pobildis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine ktaida buvo
padaMa;
171.2. kokiems finansines biikles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos
taisymas turejo itakos;
171.3. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant gryn4ji ataskaitinio
laikotarpio pervirSi ar deficit4.

172. Issami apskaitos klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjq
jsipareigojimq, neapibreztojo tutto, poataskaitinill irykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos
apmse.

Informacijos pagal segmentus atskleidimm

173. Institucijos {inansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus
pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustat)tas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
biudzetq pajamq ir islaidq klasifikacijoje.

174. Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai
pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms
vykd),ti skiriami ir naudojami iJtekliai.

175. Jei turto, isipareigojimLl, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq p skyrimo segmentui
pagrindas yra neaiSkus, Sios suraos yra priskiriamos didziausiA Institucijos veiklos dali apimaniiam
Svietimo segmentui.

176. Instituctos veiklos specifika nes{lygoja poreikio pasirinki ant nius segmentus, pagal
kuriuos bitq pateikiama informaciia finansinese ataskaitose.



Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skailiai

177. Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bei pinigq iplaukos ir iSmokos finansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitLl rinkini, turto ir isipareigojimq, raip par
pajamll ir sqnaudq tarpusavio iskaita negalima, isskyrus atvejus, kaikonketus VSAFAS reikalauja
butent tokios iskaitos.

178. VSAFAS numab,tais atvejais pajamq ir sqnaudq straipsniU tarpusavio iskaita gali bnti
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiant tik rezuftatq (t. y. i3 pajamq atemus atitinkamas
sQnaudas): pelnQ arba nuostoli. Pavyzdziui, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, perleidus
ar pardalus ilgalaikj turt4, keidiant uzsienio valiut4.

179. Palyginamdq skaidiq klasifikavimas ),ra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq
klasifikavim4.



III, PASTABOS

l.Informacija apie nematerialUii turt4 (pastaba Nr. P03)

2017m. pirkta ilgalaikio nematerialaus turlo uZ 1 205,70Eur., isigijimo savikaina 5 895,34

Eur. Sukaupta amortizacijos suma 635,14 Eur. Nematerialaus turto likutine ve.te 5 260,20 Eur.

Veikloje naudojamos visiskai amortizuotos programq iicencijos, isigijimo savikaina - 12 409.95

Eur.

2. Informacija apie ilgalaiki materialqji turt{ (pastaba Nr. P04)

llgalaikio materialiojo turto per 2017 m. buvo gauta uZ 162 895,33 Eur tame skaidiuje:

1) masinos ir irenginiai 5 552,67 Eur, tame skaidiuje:

ii uzdi$tq pajamq - 3 052,67 Eur,

ES l6sos - 2 500.00 Eur.

2) baldai ir biuro iranga - 438,88 Eur (iS uzdirbtt pajamq),

3) kompiuterine iranga - 760,00 Eur (iS uzdirbtq pajamq),

4) kita biuro iranga - I 542,75 Eur (iS uzdirbtq pajamq)

5) nemokamai gautas lengvasis automobilis SKODA SUPERB 20 493,51 Eur, likurina

verte nulis Eur-

6) kitas ilgalaikis turtas (knygos) - 3 967,,15 Eur, tame skaieiuje:

Valstybes biudzeto lesos - 3 827,38 Eur,

iS NadeZdos Papulovos IJ nemokamai gautos knygos - 140,07 Eur (VB lesos),

7) Mazeikirl politechnikos mokyklos Vieksniq skyriuje atlikti bendrabuiio stogo

remonto da$ai uZ 50 000.00 Eur (valsrybes biudzeto lesos),

8) Mazeikiq politechnikos mokyklos (Ventos g.18, Mazeikiai) pastato stogo atnaujinimo

darbai u, 80 000,00 Eur (valstybes biudzeto le$s).

Mokykloje yra turto, kuris visiskai nudevetas, tadiau dar naudojamas velkloje.

Lenteleje pateikiami IMT pagal grupes beijq isigijimo savikaina.

Eil.

Nr.
Ilgalaikio mate aliojo tudo pavadinimas IMT isigiiimo savikaina Eur

Negyvenamieji pastatai r 8,1 662,84

2. Kiti statiniai 73 747,97



3. Gam)bos masinos ir jrenginiai 173132,5t

4. TIansporto priemones 6t 639,82

5. Baldai 5 100,21

6. Kompiuterine iranga 101 643,47

7. Kita biuro iranga 44 357,9s

II viso: 650 284,82

Istaiga nuraSe ilgalaiki materiaui turt+ kuris pripazintas nereikalingu ir netinkamu n,audoti

(bendra isigijimo verte - 14 038,56 Eur) :

1) kompiuterine imnga I I 373,18 Eur,

2) kita biuro iranga 70,1,65 Eur

3) bibliotekos fondo knygos 1 960,73 Eur,

3. Informacija apie kit4 ilgalaiki materialqji turtq (pastaba Nr. p04)
Kitq ilgalaiki materialui turt4 sudaro bibliotekq fondas kurio vefte 116 896,37 Eur

(pastaba Nr. P0,+).

Nemokamai gautas turtas :

1) iS SMM Svietimo apriipinimo centro (profesioio mokymo diplomai, pazymejimai,
pagrindinio ugdymo planai) 185,12 Eur (20-ojo VSAFAS .,finarNavimo sumos,, 4 priedas),

2) iS MaZeikiq rajono savivaldybes administracijos (bEndos atesratai irjq priedai) 87,57 Eur
(20-ojo VSAFAS ,,finansavimo surnos" 4 priedas),

3) i5 AB ,,Specializuotos komplektavimo valdyba" gautos prekes mokymui 3 921,52 Eur,
4) ii UAB ,,Mazeikiq Varduva" prekes mokymui 3 149,00 Eur.

Nebalansinese sqskaitose pagal panaudos sutartis esantis turtas - 305 944.61 Eur:
1) Zemes sklypo plotas 4,2759 ha sumai 268 799,24 Eur, isakymas Nr. 928 is
2000 06 05,

2) Zemes sklypo plotas 42, I 907 ha sumai - 28 447,35 Eur, surads 201 1 t2 01

Nr.35 SUN 78,

3) konferenctos stalas - 477,87 Eur, sutartis Nr. 5 iS 2002 02 28,
4) kompiuteris ir galinis irenginys TANDBERG 770 MXP - 7 436,86 Eur, sutartis Nr.
P-98/SUT-KTU-MpM-07-001 iS 2007 05 04,

5) kompiuterines programos - 783,29 Eur, surartis Nr. P5-132 iS 2009 05 04.
4. Irformacija apie biologiniturt4 (pastnba Nr. P07)
Biologini turtq sudaro paseti grtdai, trqsos, kuro s4naudos, kurio vefie - 959,71 Eur (pastaba

Nr. P07).

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08)

Atsargas sudaro 76 721,60 Eur, tame skaidiuje:

1) medZiagos 54 479,53 Eur,

2) kuras 932,58 Eur,



J) atsargines dalys

4) naisro prodlrktai

5) [kinis invcntorius 1] 530,68 Eur,

5) atsargos, skirtos parduoti ,1,143.38 Eur,

3 695,7-5 Lu,
575 l2 Erir

Pagamirrra proclLrhci.ja (srrldai) suclaro 561),55 Eur.

Nebalansineje saskaitoje. atidLLoto nxudotl aliinio il]vcntoriaus isigijimo savikaina 255 I17,21 Eut.

6. Inlbrmari.ja:rpie iiankstinius apmokdjimus ir rteinandiq laikotarpiq s4naudas

504.01 I.lu'

(paslxba Nr. P09)

lS.rnl(stin;ai apmol(cjimai liekejarlls sr(lNro I 024.46 [or. ]S jq:

l) transporlo iilaik) mas

2) spaudiniai

3) ryiial

4) livalilikacijos kelimas

6) prekes

7) kitos paslaugos

5) komunalines paslaugos 54,31 lrLtr,

2I .,18 ELLr,

654.18 Lur,

16,2E ELrr-

2.00 l-.ur.

9lJ,26 Lur,

455,92 Eur,

Ateinanarq laikolarpiu sqnaLrdc,sjlaikasiirl prenumerata, clraudimai) I 722,03 Eur.

7. lnforrnacija apie per vienus mctus gautinls sumas (pastaba Nr. P10)

Cautinas sumas surlaro sLLLeiklos pilslaLrgos 7 706.4,1 Eur.

lJ. lnformicija apie sukruptrls gnutinas sumas (pastaba Nr. l'10)

Suliauptas garLtinas surnas srLaiaro 9'l 268.81 Eur:

I ) sukaupt()s tinans:r\ inlo piliamos (liomunalines paslaugos) 879.15 Liur,

2) sukauptos tlnans!\ inro fajamos (kitos paslaugos) 815,,11 LuI.

l) kitos sukuupros gaulillos (eloslo!!lniai ir sociaLiris draudinas) sunlos 82 727,11 Flur.

.1) VN4l sLrLiauptos rrrokelirros sumos 226,69 Eur.

5) VSDFV (socialinis draudin1as darbuolojo IeSon1is) 929,88 Eur,

6) V\ll gyvcntoju pajamq nokestis 939.51 ErLr,

7) sukauptos linansavrno pajanros (mokinitl Falezejiit.Ls, sa!ivaldybes biudzelas) 10

lll2,90 Lur'.

8l sukauftos glulino\ slLrnos ii \ alslybes biLld2eto u2 perlestas pajamas (triittorininlu.

alkininkavimo pradnerlllkursai. paLalLLl- garazq nLrolna) 7 750, lJ6 l-lur'

9. Infolmacija apie pinigus ir j q ckvivdlentus (pastaba Nr. l'l I )

2017 rn gruodZio 31 d. jstaiga kaso.lc pinigq leturejo. J3attko s4sl<aitose pinigLl likutis buvo

77 700.'12 [ur:

1) uzdirblos paiarro-s :l 92:1.12 l'lur,



2) biudzeto l6sos

3) pavedimq leSos

4) kitos lesos

5) pro;el1o l*os

10. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. p12)

Finansavimo sumos sudaro I 387 867,04 Eur:

1) iS valstybes biudzeto I 233 858,80 Eur,

2) iS Europos Sqjungos 102 409,03 Eur,

3) iS savivaldybes biudleto 10074,54Eor,

4) iS kitq Saltiniq 41 524,67 E]rJ.

11. Informacija apie nuomq ir kitas turto perdayimo sutartis

Mokykla pagal panaudos sutarti perdave panaudos gavqjui Telsiq apskrities ateitinjnkq

centrui. imones kodas 193,161715, istaigos valdomq turt4 pastat4 - valgyklq, esanliq Baznyaios g.

9, Vieksniq miestelyje, Mazeikiq r. savivaldybeje. perduoto turto bajansine verte paskuting

ataskaitinio laikotarpio dienq yfi 32 657.84 Eur. Turtas pagal panaudos sutarti perduotas

neatlygintinai valdlti ir naudotis l0 m. nuo 2011 m. rugpjiidio 22 d.

12. Informacija apie lrumpalaikius isipareigojimus (pastaba Nr.pl7)
Tiekejams moketinas sumas sudaro 13 402,65 Eur, tame skaidiuje:

1) moksleiviq pavezejimas 10 49,1,36 Eur,

l0 074,54 Eur,

24 220,86 Eur,

6 835,32 Eur,

31 645,38 Eur.

2) kitos paslaugos

3) komunalines paslaugos

4) transporto paslaugos

5) maisto produktai

6) prekes

815,41 Eur,

879,15 Eur,

14,1,99 Eur,

641,12 Eur,

42'7,62 EruJ.

13. Itrformacija apie sukauptas mok6tinas sumas (pastaba Nr. pl7)

Sukauptas moketinas sumas sudaro 82 727,31 Eur:

1)sukauptos moketinos atostoginiq sumos 63 402,29 Eur,

2) sukauptos VSD imoki.l sumos l9 325,02 Eur.

14. Informacija apie kitus trumpalaikius isipareigojimus (pastaba Nr. pl7)

Kiti trumpalaikiai isipareigo.jimai - bendrabudio gyventojq kaupimo fondas (mokyklos ben-

drabutyje Vieksniuose yra gyventojams parduoti butai, tai kaupiamos lesos) -7 029,50 Eur.



lnformacija apie pajamas ir s4naudas yra pateikiama lenteles forma, 3-iojo VSAFAS

I priedas. Finansavimo pa.jamos 2 210 558,86 Eur, tame skaidiuje:

1) is valstybes biudzeto 2 010 458,05 Eur,

2) i5 savivaldybds biudzeto 124 198,51 Eur,

3) iS ES, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq lesq 69297,82Eur,

4) ii kitlt finansavimo saltinitt 6 604,48 Eur .

Pagdndines veiklos pajamos uZ kursus sudaro 23 140,00 Eur (pastabaNr.2l).

l5.Informacija apie kitos veiklos pajamas (pastaba Nr, P2l)

Kitos reiklo. pajamas sudaro 57 q74.55 Lur:

1) pajamos uz parduotus grldus 6 792,90 Eur,

2) pajamos uZ apgyvendinimo paslaugas 6 738,19 Eur,

3) pajamos uz patalpq, sales, aiksteles nuom42l 889,14 Eur,

4) valgyklos paiamos 22 554,32L]ur.

2016 m. valgyklos pajamos sudare 20 984,22 Eur, uz parduotus grldus gauta I I 44,{,71 Eur.

l6.Informacija apie s4naudas (pastaba Nr. P02, P22)

Pagrindines veikios sqnaudos 2 283 840,61 Eur, tame skaiaiuje:

1) darbo uZmokesdio I 106 789,24 Eur,

2) socialinio dmudimo 339 226,43 Ert ,

3) nusidevejimo ir amodizacijos 60 527,89 Eur,

4) komunaliniq paslaugq irrysiq s4naudos 183 655,31 Eur:

Sildymas 119 911,52 Eur,

elektros energija 37 i01,98 Eur,

vandentiekio ir kanalizacijos sqnaudos 16 460,61 Eur,

rySiq paslaugos 7 94,1,35 Eur,

atliekq tvarkymas 2 236,85 Eur.

5) nuvertdjimo ir nurasltq sumq s4naudos 1 960,73 Eur:



6) kitq paslaugq s4naudas sudaro spaudiniai, iiluminio mazgo prieZilra, dezinfekcijos,

apsaugos, programq administravimo, skelbimq sqnaudos 74 490,32 Eur,

7) moksleiviq pavezejimo ir banko aptamavimo s4naudos 132 535,g5 Eur.

17. Informacija apie kitos veiklos sqnaudas s adaro 27 1gj,99 E:ur.

l) valgyklos maisto produktq savikaina 22 55,1,32 Eur,

2) Zemes i:kio produkcijos savikaina 4 643,66 Eur.

18. Informacija apie apskailinius iveriius, neapibreituosius isipareigojimus ir turte, po

ataskaitinius iWkius.

Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo. Ilgalaikiq finansiniq jsipareigojimq mokykla neturj.

ReikSmingx po alaskaiLiniq jvl kiq nebur o.

Direktore (fl//rh Vida Lumpickiene

Regina Valaitiene


