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nrSrrN.q.MASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS
Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Dobiliukas" (toliau - fstaiga) yra biudZetine istaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. {staiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190428083, adresas Vingio g. 9,
Klaipeda.
{staigos pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 851010.
fstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitomqq h kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. fstaiga savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,

Svietimo

ir

mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais

sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Klaipedos
miesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bei istaigos nuostbtais.
fstaiga neturi kontroliuojamq arba asocijuoqjq subjektq; filialq ar kitq struktiiriniq vienetq.
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo. Vidutinis darbuotojq
skaidius per ataskaitini laikotarpi 47.

II. APSKAITOS POLITIKA
1. Apskaitos politika apima Ukiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles
2. Klaipedos miesto savivaldybes administracija (toliau
KMSA) ir biudZetine istaiga
(toliau BD taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
kiekvieno taikytino Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarto (toliau VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, KMSA ir B{ vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq
ataskaitq rinkinyje".
3. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadove (toliau - Apskaitos
vadove) pateikta apskaitos politika, Ukiniq ivykiq ir flkiniq operacijq registravimo tvarka uZtikrina,
kad finansinese ataskaitose pateikiama inform acrla yra:
3.1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
3.2. patikima, nes:
3.2.1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing biiklg ir pinigq srautus;
3.2.2. parodo iikiniq ivykiq ir tikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4;
3.3. ne5ali5ka, netendencinga;
3.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
3.5. visais reik5mingais atvejais i5sami.
4. KMSA ir Bf pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad biitq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenis. Tokio palyginimo
reikia KMSA ir Bf finansines btikles, veiklos rezultatg, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi
tendencij oms nustatyti.
5. Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq
straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimai ir klaidq taisymas apra5ytas Apskaitos vadovo 137-148 punktuose.

-

-

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykl6s
6. Tvarkant KMSA ir B[ apskait4 ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS.
7. KMSA ir B[ apskaitoje taikomi visi VSAFAS, i5skyrus:
7.1. }-1|VSAFAS ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos";
7.2. 26:61VSAFAS ,,I5tekliq fondo apskaita ir finansiniq ataskaitq rinkinys".
g. KMSA ir B[ apskaitoje flkines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansines ataskaitos
sudaromos taikant Siuos bendruosius apskaitos principus:
8.1. kaupimo;
8.2. subjekto;
8.3. veiklos tgstinumo;
8.4. periodi5kumo;
8.5. pastovumo;
8.6. piniginio mato;
8.7. palyginimo;
8.8. atsargumo;
8.9. neutralumo;
8.10. turinio vir5enybes prie5 formq.
9. pagal subjekto princip4 KMSA ir B[ laikomos atskirais apskaitos vienetais: atskirai
tvarkoma ffvfSA ir Bf apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansiniq ataskaitq rinkiniai. KMSA ir
B{ apskaitoje balansinese sq,skaitose registruojamas tik jos nuosavas, patikejimo teise valdomas,
savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir
disponuojamas valstybes
tta.rao3a-as
pajamos ir sqnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis
isipareigojimai,
-(pvz., grynasis turtas,
pagal panaudos ar nuomos sutarti), registruojamas apskaitoje nebalansinese
ieisemis

ir

ir

sqskaitose.
10. KMSA

ir B[ leidZiamas vykdyti flkines operacijas nustato teises aktai. Pagal turinio
vir5enybes pries form4 princip4 KMSA ir B{ apskaitoje frkiniai ivykiai ir flkines operacijos
vertinami ir-pripaZistami pagal jq ekonoming prasmg ir turini, neatsiZvelgiant i tai, at tokiq [king
operacij4 vykdyti, sandori sudaryti KMSA ir B{ leidZia teises aktai.
li.Viros Okines operacijos ir frkiniai ivykiai registruojami

-

KMSA ir B{ s4skaitq plano
pagal
VSAFAS reikalavimus
parengt4
vadov4
registravimo s4skaitose taikant Apskaitos
finansiniq
ir
lnurodytus principus, metodus ir taisykles), atskiroms tikinems operacijoms ivykiams,

ataskaitq elementams arba straipsniams ir apskaitos procedfrroms.
12. Visos [kines operacijos ir Ekiniai ivykiai KMSA ir B{ apskaitoje registruojami nurodant
Siuos detalizuoj andius poZYmius :
12.1. 1e5q Saltini;
12.2. program4 ir priemong;
12.3. projekt4;
12.4. v alstybes funkcij 4;
pajamq ekonomines klasifikacijos
savivaldybiq biudZetq i5laidq
12.5. valstybes
straipsni;
12.6. padalini;
12.7 . kit1vie5ojo sektoriaus subjektq, jei apskaitos operacija su juo susijusi.
13. Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki
Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
14. Reik$minga informacryayra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali
i5kreipti finansing ataskaitq ir paveikti informacijos vartotojq priimamus sprendimus.
15. Toliau pateikiama KMSA ir Bf taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, tikines operacijas, iikinius ivykius ir jq apskaitos procediiras.

ir

ir

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l3-ajame VSAFAS
,,Nematerialusis turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir
taisykles - 22-ajame VSAFAS,,Turto nuvertdj imas".
17. Nematerialusis turtas yrapripaiistamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-jame
VSAFAS pateiktq s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
18. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo
16.

savikaina.
19. ISlaidos,

patirtos po pirkto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina
nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naudq, t.y.kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas. Jei po atlikq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes
ekonomines naudos, atlikti darbai nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte
registruoj ama kaip ataskaitinio laikotarpio sqnaudos.
20. I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose
nematerialiojo turto s4skaitose.
21. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikairia, atemus sukaupt4 anortizacijq ir
nuvertejim4, jei jis yra. Jei nematerialiojo turto tarnavimo laikas neribotas (pvz., pletros darbai,
finansinese
literatiiros, mokslo
meno ktriniai), tokio turto atnortizac4a neskaidiuojama,
jis
jei
jis
parodomas isigijimo savikaina, atemus nuvertejim4,
yra.
ataskaitose
22. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatlt4
turto naudingo tarnavimo laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos
ir nebeskaidiuojama nuo kito m€nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su
jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas, pirmos dienos.
23. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas
juridines teises, neturi btti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam

ir

turtui KMSA

ir Bf taiko nematerialiojo

ir

turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus KMSA

direktoriaus ar jo igalioto asmens isakymu.
24. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupta anortizacija k,
jei yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyj e.
25. Detaliau nematerialiojo hrrto apskaitos tvarka apraSyta Apskaitos vadovo Nematerialiojo
turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Itgalaikis materialusis turtas
26.llgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2-ajarne VSAFAS
,,Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos
metodai ir taisykles -22-ajarne VSAFAS ,,Turto nuvertdjimas".
2T.llgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l2-ajarre VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterij us.
28. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas
isigijimo savikaina.
2g.llgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba reik5mingai pailgina turto naudingo
tamavimo 1aik4 ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio
materialiojo turto isigijimo savikaina ir, jeigu reikia, patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo
laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina

tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq verte registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio sEraudos.
30. I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqii turtq apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialiojo turto s4skaitose.
:t.-po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skynrs kult0ros vertybes
(kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir LemE, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, aternus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Kultfiros ir kitos vertybes bei
rodoma tikrqia verte.
Zeme po
- pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose
Zi.tlgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tariavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas
nuo kito m€nesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas, pirmos dienos.
33. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq
metodq pag"l konkredius materialiojo hrrto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus KMSA
direktoriaus ar jo igalioto asmens isakymu.
34. Ilgaiaiki,o materialiojo h;rto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis
ar kitas juridines teises, neturi btti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi'
35. Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas
ir, jei yra, nuvertejimas nurasomas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyj e.
36. Detaliau ilgataitio materialiojo turto apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos

turto funkcijq apimties, arba nepailgina

jo naudingo

apra5e.

Biologinis turtas
37. Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l6-ajame VSAFAS ,,Biologinis
turtas ir mineraliniai i3tekliai".
38. Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16-aiame
VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kriterij us.
paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas
39. Pirminio pripaZinimo metu
apskaitoje registruojamas tikrqja verte. Kai tikroji verte negali bfti patikimai nustatyta, turtas
apskaitoje registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas taip:
ig.t.isigiji*o savikaina, jei gali btrti patikimai nustatyta (paskesnio vertinimo metu
finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus
apskaitoje registruojamas

'

ir

'

ir

nuvertej imo nuostolius)

ji

;

39.2. simboline vieno lito verte, jei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali biiti
patikimai nustatyta.
40. I5ankstiniai apmokejimai uZ biologini turtq apskaitoje registruojami tam skirtose
biologinio turto s4skaitose.
41. Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina ir, jei yra, vertds
pasikeitimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.
42. Deta\iau biologinio turto apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Biologinio hrrto
apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracij oj e tvarkos apra5e.

Atsargos
43. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".
44. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqJa realizavimo verte,
atsiZvelgiant itai, kuri i5 jq maZesne.
45. Atsargos nukainojamos iki grynosios rcalizavimo vertds tam, kad jq balansine verte
nevir5ytrl b[simos ekonomines naudos ar paslaugg vertds, kuri4 tikimasi gauti Sias atsargas
pardavus, paskirsdius ar panaudojus.
46. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas
FIFO (,,pirmas gautas - pirmas i5duotas") b0das.
47 . Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine verte pripalistama sqnaudomis
t4laikotarpi, kuri pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsargq
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq btdq, kai
buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi
operacija.
48. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Atiduoto naudoti ukinio
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamas [kinis inventorius, kurio balansine
verte prie5 nura5ant I s4naudas buvo didesne nei 100 (vienas Simtas) eury, kiekine ir vertine
i5rai5ka registruoj amas nebalansinese s4skaitose.
49. Detaliau atsargq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Atsargq apskaitos
Klaipedos miesto savivaldybes administracij oj e tvarkos apra5e.

-

ji

Finansinis turtas
50. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-qane VSAFAS ,,Jungimai ir
investicijos i asocijuotuosius subjektuso', 15-ajame VSAFAS ,,Konsoliduoqiq finansiniq ataskaitq
rinkinys ir investicijos kontroliuojamus subjektus" ir l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
fi nansiniai isipareigoj imai".
51. KMSA ir Bf finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.
5 2. Il gal aikiam fi nansiniam turtui pri skiriama :
52.1. investicijos i nuosarybes vertybinius popierius;
52.2. po vienq metq gautinos sumos.
5 3 . Trumpalaikiam hnansiniam turtui priskiriama:
53.1. per vienus metus gautinos sumos;
53.2. pinigai ir pinigq ekvivalentai.

i

,

Investicijos i nuosavybds vertybinius popierius
54. Investicijos i kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus apskaitoje pirminio
veliau
pripaZinimo momentu registruojamos savikainos metodu (isigijimo savikaina),
registruojamos ir parodomos finansinese ataskaitose savikainos, nuosavybes metodu ar tikr4ja verte
(Zr. 1 lentelg).
atskirose ir konsoliduotose finansinese ataskaitose
1 lentele.

o

Sveikatos prieiiflros
VSI, socialinds globos VSI,

Svietimo

VSI' kurios

Yra
vie5ojo

< 50Vo

Sveikatos Prieiiiiros

<20Yo

priskiriamos prie
sektoriaus subjektq

VSI, socialinds globos VSI'
Svietimo VKI' kurios n6ra
vie5ojo sektoriaus subjektai
(t.y. daugiau nei 50% ina5q

turi

ne valstYb6 ir

20-50%

Savikainos
metodu

Tikrqja verte

Nuosavybes
metodu

Savikainos
metodu

Tikr4ja verte

Nuosavybes
metodu

savivaldyb€s)

VSf i3skyrus

sveikatos
socialin6s
SvietimoV5f

prieiiuros VII'
globos VSI

ir

Bendrov0s

ir

<20Yo

> 20Vo
<20Vo

imonOs

(UAB, AB, VI' S[ ir Pan.)

> 20Yo

'Tikrqia verte
Nuosavybes
metodu

Tikr4ja verte
Nuosavybes
metodu

Tikr4ja verte
Nuosavybes
metodu

Tikrqja verte
Nuosavybes
metodu

ipaZintqsavikainosmetodu'vertepoisigijimonerakoreguojama
priklausomai nuo lmones ar vie5osios istaigos veiklos rezultato, tadiau gali btrti koreguojama
ivertinus investicijq nuvertejim4.
56. Kai investicija KMSA apskaitoje registruojama savikainos metodu, dividendq pajamos
yra registruojamos finansines ir investicines veiklos pajamq sqskaitose. Paskelbus dividendus,
kVSA pripaZista dividendq pajamas ir gautinas dividendq sumas bei pervestinas dividendq
pajamas ir moketinas i Savivaldybes iZd4 sumas.
57.Kai investicija KMSA apskaitoje registruojama nuosavybris metodu, kontroliuojamam ne
VSS arba asocijuotajam subjektui paskelbus teigiamus rezultatus, jie registruojami KMSA
apskaitoje didinant investicijos vertg nuosavybes metodu. Paskelbus dividendus, pajamq uZ
dividendus suma maZinama investicijos verte, registruojamos dividendq pajamos ir gautinos sumos,
pervestinos dividendq pajamos ir i Savivaldybes iZd4 moketinos sumos.
58. Detaliau investicijq i vertybinius popierius apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo
Finansinio turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apraSe.
Gautinos sumos
59. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
60. Kiekvien4 kartq sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos
savikaina, atemus
ivertinamos amortizuota savikaina, per vienus metus gautinos sumos - isigijimo
nuvertej imo nuostolius.
yra reik5mingai (2 (dviem)
61. Jeigu sutartyje palflkanq norrna ndra numatyta arba
procentiniais punktais) maZesne nei rinkos palflkanq norna, galiojusi gautinos sumos pirminio
pripaZinimo momentu, gautinq sumq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos
palfikanq norrne, buvusi4 gautinq sumq pirminio pripaZinimo momentu.
62.Detaliau gautinq sumq apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos vadovo I3ankstiniq
apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos

ji

aprase.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
63. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose.
64. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali biiti greitai ir
lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq sumq. Tokiq investicijq terminas nevir5ija trijq menesiq, o
vertes pokydiq rizika yr a labai nedidele.

I5ankstiniai apmokdjimai
65. I5ankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami
isigijimo savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas,
parodomi isigij imo savikaina atemus nuvertej imo nuostolius.

Turto nuvertdjimas

ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS
fininsiniai isipareigojimai" ir 22-ajarne
VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo poZymiai, ir
66. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai

,,Atsargos", l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

poZymiai, pagal kuriuos vertinama, ar nuvertejimas i5nyko arba sumaZejo.
67. Turtas yra nuvertejgs, kai turto verte yra sumaZejusi, t.y. jo balansine verte yra didesne
uZ tiketin4 atgauti sum4 uZ t4 turt4.
68. Nuostoliai dOl turto nuvertejimo apskaitoje registruojami, jeigu yra turto nuvertdjimo
poZymiq. Kai yra nuvertejimo pofirmiq, nustatoma hrto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su
turto balansine verte.
69. Nuostoliai dOl hrto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma
maiinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines,
finansines ir investicines arba kitos veiklos sqnaudas
70. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nuraSymui. Turto nuvertejimo atveju yramaiinana
turto vieneto balansine vertd, tadiau iSsaugoma informacija apie turto isigijimo savikainq t.y. turto
nuvertejimo nustatymo, o
vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip
nuvertejimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Finansinio turto nuvertejimo sumos neturi vir5yti
isigijimo savikainos pirminio pripaZinimo metu ar amortizuotos savikainos, kuri b[tq buwsi, jei
nuvertejimas nebttq buvgs pripaZintas.
7l.Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaiinta
turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkfirimo negali vir5yti jo balansines
vertes, kuri btitq buwsi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.
72. Pripaiinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos bUsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bfltq tolygiai
paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo laik4, t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi
naudingo tarnavimo laik4, ma};inant nusidevej imo s4naudas.
73. KMSA ir Bf apskaitoje gali biiti registruojamas 5io turto nuvertejimas:
7 3 .l . ilgalaikio materialioj o turto ;
7 3 .2. ilgalaikio nematerialioj o turto;
73.3. biologinio turto, kurio tikrosios vertes nustatyti neimanoma, todel Sis turtas
apskaitomas isigijimo savikaina, atdmus to turto nuvertejim4;
73.4. investicijq inuosavybes vertybinius popierius, kurios apskaitomos savikainos metodu;
73.5. po vienq metq gautinrl sumq;
73.6. per vienus metus gautinq sumq;
73.7. i5ankstiniq apmokej imq;

iki

73.8. atsargq;
73.9. pinigq ir pinigq ekvivalentq.
T4.Detaliau turto nuvertejimo apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Turto vertes
pasikeitimo ir nuvertejimo lvertinimo ir apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje
tvarkos apra5e.

Finansavimo sumos

ir

taisykles nustatyti 2}-ajarre VSAFAS
75. Finansavimo sumr+ apskaitos metodai
,oFinansavimo sumos".
76. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-qameVSAFAS nustatytus kriterijus.
KMSA B{ i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos
77. Finansavimo sumos
sqjungos (finansine parama) ar iB kitq Saltiniq Qxz.: kitq i5tekliq fondq) gauti arba gautini pinigai
uiUu tiituri.trtas, skirtas ffrrrsA ir Bl nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti
bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir KMSA, ir B[ gautus arba
gautinus pinigus ir kita turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas i5laidoms kompensuoti, paramos bodu

ir

-

gaut4 turt4.

78. Leios, kurias KMSA ir Bf pervede i biudZet4 ir gavo (ar turi teisg atgauti) i5 biudZeto
programoms
atgal (pxz.,KMSA ir B[ uZdirbtos pajamos, pervestos i biudZet4 ir skirtos KMSA ir Bf
finansuoti), ndra laikomos finansavimo sumomis.
79- KMSA ir Bl apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirmini
finansavimo Saltini.
80. KMSA ir B{ uZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:
80.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti:
80.1.1. finansavimo sumas ilgalaikiam turtui isigyti;
80.1.2. finansavimo sumas biologiniam turjui isigytt;
80.1.3. finansavimo sumas atsargoms isigyti;
80.2. fihansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
81. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigytt gaunamos kaip neatlygintinai gautas
ilgalaikis, biologinis turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam, biologiniam turtui
arba atsargoms isigyti.
gZ. pinansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,
yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
83. Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo principq tais laikotarpiais, kuriais
finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos
patiriamos sqnaudos, dengiamos
kuri patiriamos sqnaudos, dengiamos i5 finansavimo
laikotarpi,
iegistruojamos t4 pati ataskaitini
gmq, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokejimo parai5ka pateikta. Jei finansavimo sumos
nebuvo gautos arba mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo
pajamos (2 klase), o panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos tik t4 ataskaitini laikotarpi, kuri
pateikiama mokejimo parailka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos).
B[ sqnaudomis
perduotos kitiems VSS finansavimo sumos KMSA
84. Gautos
nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos finansavimo sumos,
registruojant finansavimo sumas (perduotas).
perduotos ne VSS finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas,
85. Gautos
registruojamos kaip KMSA ir B{ finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo

'

i5

ir

ir

ir

skirtas Siam tikslui, pajamas.
86. KMSA ir B{ apskaitoje finansavimo sqnaudomis VSS perduotos sumos pripaZistamos tik
tuomet, kai KMSA ir Bf kitus VSS finansuoja savo uZdirbtomis leSomis.
87. Detaliau finansavimo sumq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Finansavimo
sumq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Finansiniai isipareigoj imai

ir

taisykles nustatyti l7-ajane
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibr6Ztasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", l9-ajarne VSAFAS
,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-a1ame VSAFAS ,,Su
88. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai

darbo santykiais susijusios iSmokos".
89. KMSA ir Bf visi isipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg
isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.
90. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
91. Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas 5ie isipareigojimai ivertinami:
91. 1. ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina;
9 I .2. trumpalaikiai isiparei goj imai - isigij imo savikaina.
yra reik5mingai (2 (dviem)
92. Jeigu sutartyje paliikanq nonna nera numatyta, arba
procentiniais punktais) maZesne nei rinkos paliikanq norma isipareigojimo pirminio pripaZinimo
momentu, gautq paskolq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos paliikanrtr
norrnQ, buvusi4 isipareigoj imo pirminio pripaZinimo momentu.
93. Detaliau finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo
Ilgalaikiq ir trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos Klaipedo3 miesto savivaldybes administracijoje
tvarkos apra5e.

ji

AtidGrjiniai
94. Atidejiniai pfipaiistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai ddl ivykio
praeityje KMSA ir Bf turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiam4 pasiZadejim4 ir tiketina, kad
jam ivykdyti bus reikalingi i5tekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma gali
bflti patikimai ivertinta. Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o
informacija apie neapibreinqi isipareigojimq, yra pateikiama finansiniq ataskaitq ai5kinamajame
ra5te.

95. Atidejiniai yra perZi[rimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir
koreguojami, atsiZvelgiant i naujus ivykius ar aplinkybes, turindius itakos dabartiniam vertinimui.
96. Detaliau atidejiniq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Ilgalaikiq ir trumpalaikiq
isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

,

Finansind nuoma (lizingas)
97. Nuomos sutartims taikomas turinio virienybes prie5 form4 principas. Ar nuoma laikoma

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos,

o nuo jos turinio ir

ekonomines prasmds.
veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo)
98. Nuomos sandoriai grupuojami
sandorius, atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe
susijusi nauda ir didZioji dalis rizikos perduodama
99. Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties
s4lygos lemia) bent viena i5 Siq s4lygq:
99.1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybes

i

nuomininkui.

:

teisg;

99.2. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisg isigyti turt4 uZ kain4, kuri,
tikimasi, bus reik5mingai maZesne (daugiau nei 30 proc.) uZ jo tikraia vertg nuomos laikotarpio
pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradZioje labai tiketina, kad 5ia teise bus pasinaudota;
99.3. nuomos laikotarpis apima lygi4 ar ilgesng nei75 procentai turto ekonominio naudingo
tamavimo laiko dali, net jei turto nuosavybes teises nenumatoma perduoti;

99.4. nuomos laikotarpio pradZioje dabartine pagrindiniq nuomos imokq vertd sudaro ne
mahiaukaip 90 procentq nuomojamo turto tikrosios vertes;
99.j. nuomojamas turtas yra specifines paskirties, 3io turto savybes ir paskirtis negali biiti
lengvai pakeidiama ir, neatlikus didesniq pakeitimq, juo naudotis galetq tik nuomininkas.
1b0. Apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra padalijamos' i5skiriant turto
vertes denginio sum% paliikanas ir kitas imokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibreZtus
nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutartyje). PalDkanos priskiriamos
finansines ir investicines veiklos sqnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y.
registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, tfr kuri apskaidiuojamos. Finansines nuomos btidu isigyto
itg-ataikio materialiojo turto nudevimoji verte paskirstoma per vis4 jo naudingo tamavimo 1aik4.
101. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didZioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos
ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos imokos pagal veiklos nuomos
sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip sqnaudos tolygiai (tiesiogiai proporcingu metodu) per
nuomos laikotarp!.
102. Detaliau finansines nuomos apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Ilgalaikiq ir
apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos
trumpalaikiq

isipareigojimq

apra5e.

Pajamos
103. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l0-ajame VSAFAS ,,Kitos
pajamosoo ir 2}-ajane VSAFAS ,,Finansavimo sumos".
104. pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos
vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigq

gavimo momento.
105. Pajamq dydis ivertinamas tikr4ja verte. Jeigu numatlrtas atsiskaitymo laikotarpis yra
jq ekvivalentq
trumpesnis arba lygus 12 m}n, tikroji verte atitinka gautq arba gautin4 pinigq arba
sumt. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir palflkanos ndra
i5skirtos iS bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumq,
taikant rinkos paltikanq nonn4, buvusi4 pajamq pripaZinimo momentu.
106. Pajamos, i$skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad KMSA ir Bl
gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai
ffrrfS,q. ir B[ gali patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias sEraudas. Pardavimq ir
paslaugq pajamos registruojamos atdmus PVM, jei KMSA ir Bl yra PVM moketoja ir vykdo veikl4,
kuriai yra lsiregistrawsi kaip PVM moketoja, ir suteiktas nuolaidas.
jq i5
107. Kai KMSA ir B[ privalo pervesti surinktas le5as i biudZetq ir neturi teises gauti
biudZeto atgal, apskaitoje pripaZistamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajamos.
108-Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sqnaudos,
kurios bus padengtos i5 finansavimo sumq, gautq i5 Europos Sqjungos (finansine parama), valstybes
biudZeto, savivaldybes biudZeto, kitq Saltiniq, arba kai perleidZiamas turtas, kuris buvo isigytas i5
finansavimo sumq.
109. KMSA ir Bf apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir
investicines veiklos paj amos.
110. Detaliau pajamq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Pajamq apskaitos
Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e, Finansavimo sumq apskaitos
Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e ir Finansines ir investicines veiklos
pajamq ir s4naudq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

'

S4naudos
111. Sqnaudq apskaitos principai, metodai

ir taisykles nustatytos ll-ajame VSAFAS

,,Sqnaudosoo. S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq
apskaita, principai nustatyti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose

ir isipareigojimq

straipsniq

VSAFAS.

112. Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikot4rpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su tam tikry pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
113. Finansavimo s4naudos KMSA ir Bl apskaitoje pripa1istamos tuomet, kai i5 KMSA ir
B{ pajamq suteikiamos finansavimo sumos kitiems subjektams.
114. Sqnaudq dydis ivertinamas tikrqja verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas yra
trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka sumoket4 arba moketin4 pinigq arba jq
ekvivalentq sumQ. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir
palfikanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, sqnaudq dydis ivertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sum?, taikant rinkos palDkanq norrn4, galiojusi4 isipareigojimo pirminio pripaZinimo
momentu.
115. KMSA ir Bf apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir
investicines veiklos sqnaudos.
116. Detaliau sEraudq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo S4naudq apskaitos
Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra3e ir Finansines ir investicines veiklos
pajamq ir sqnaudq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Sandoriai uisienio valiuta
117. Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2t-ajane VSAFAS,,Sandoriai
uZsienio valiuta".
118. Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
nacionalines valiutos kurs4.
sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio
pabaigos Lietuvos banko
pagal
laikotarpio
perkainojami
ataskaitinio
Valiutiniq straipsniq likudiai
skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.
119. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar
sqnapdq s4skaitose.
120. Detaliau uZsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos
sqnaudq apskaitos Klaipedos miesto
investicines veiklos pajamq
vadovo Finansines
savivaldybes administracij oj e tvarkos apraie.

ir

ir

ir

NeapibrdZtieji isipareigojimai ir neapibr6itasis turtas

l2l.NeapibreZtqfq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai nustatyti
18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai".
122. KMSA ir BI apskaitoje neapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas
registruojami nebalansinese s4skaitose.

l23.Kai nera tikra, kad turt4 reikes panaudoti isipareigojimui padengti (tikimybe yra

didesne nei 10 proc. ir maZesnd nei 50 proc.), ir Sio fakto negalima patikimai ivertinti, informacija
apie neapibreZtuosius isipareigojimus turi bfiti atskleidliama ai5kinamajame ra5te. Kai labiau
tiketina, kad isipareigojimus reikes padengti turtu (tikimybe yra didesne nei 50 proc.) ir 5i4 sum4

galima patikimai ivertinti,

2 lenteleje).
2lentele.

jie apskaitoje

registruojami balansinese s4skaitose (detaliau ir.

NeapibrGZ

tieji
isinareieoiimai

Neregistruoja
ma

Registruojama
nebalansinese saskaitose

Registruojama
balansinese s4skaitose

ffidekonominenaudabusgauta(tikimybedidesnenei50proc.ir

nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq atveju tikimybe maZesne nei 50 proc.),
informacija apie neapibrelnqiturt4 pateikiama ai5kinamajame ra5te. Kai ekonomine nauda yra labai
tiketina qiikimybe didesne nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq atveju didesne nei
maZesne

50 proc.), turtas apskaitoje registruojamas balansinese s4skaitose (detaliau Zr. 3 lenteleje).
3 lentele. NeapibreZtoio turto registravimas

apskaitoje

.-

125. Informacija apie neapibtdLtqi turtq ir isipareigojimus turi bDti perZitrima ne rediau
negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai btitq tinkamai
atskleisti ai5kinamajame ra5te.

Poataskaitiniai ivykiai

ivykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatytos
l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai".
127. Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie KMSA ir Bl
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (koreguojantys ivykiai), atsifuelgiant i jq
bfrkles, veiklos
itakos riits*g parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
iezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai apra5omi
ai5kinamajamgra5te, kai jie reik5mingi. Reik5mingu ivykiu laikomas toks ivykis, kai informacijos
apie ji nepateikimas biitq laikomas esmine apskaitos klaida arba galetq i5kreipti finansing ataskaitq
ir paveikti informacij os vartotoj q priimamus sprendimus.
126. Po ataskaitiniq

Tarpusavio uiskaitos ir paly ginamoj i informacij a
128. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir sqnaudq
tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios
u2ikaitos (pvz., del draudiminio ilykio patirtq s4naudq uZskaita atliekama su gauta draudimo
iSmoka).
129.

KMSA ir Bf apskaitoje atliekamos Sios tarpusavio uZskaitos:
lzg.l.ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pajamq ir

savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas pelnas arba nuostolis i5 turto pardavimo;
savikainos uZskaita, kai apskaitoje
129.2. finansinio turto pardavimo pajamq
registruoj amas tik sandorio rezultatas.
tjO. Finansinese ataskaitose turi b[ti pateikiama ataskaitiniq ir praejusiq finansiniq metq
informacija. Jei buvo pakeisti finansiniq ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, straipsniq

ir

-

pateikimas ar klasifikavimas, praejusiq finansiniq metq sumos, kurias norima palyginti su
ataskaitiniq metq sumomis, turi bUti pateikiamos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymaso'nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principq
ii apskaitiniq iverdiq pasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini,
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

l3l.Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti
25 -ajane

VSAFAS o,Segmentai".

KMSA ir Bf pagrindines veiklos dalis pagal atliekamas valstybes
funkcijas, apimanti vien4 valstybes funkcijq, nustatytq Lietuvos Respublikos valstybes ir
132. Segmentas

-

savivaldybiq biudietq pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.
133. KMSA ir B| veikloje skiriami Sie segmentai:
1 33. 1. bendrqiq valstybes paslaugrtr;
133.2. gynybos;
133.3. vie5osios tvarkos ir visuomenes apsaugos;
133 .4. ekonomikos sektoriaus;
1 33.5. aplinkos apsaugos;
133.6. btisto ir komunalinio tikio;
133.7 . sveikatos prieZitiros;
133.8. poilsio, kultUros ir religijos;
I33.9.Svietimo;
I 33. 1 0. socialines apsaugos.
134. KMSA ir Bf turto, isipareigojimq ir finansavimo sumq, sqnaudq ir pajamq apskait4
tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galetq pagal segmentus teisingai uZregistruoti pagrindines
veiklos sqnaudas ir pagrindines veiklos i5mokq pinigq srautus.
135. Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sqnaudos, kuriq priskyrimo
segmentui pagrindas yra neai5kus, turi biiti priskiriami didZiausi4 KMSA ir Bf veiklos dali
sudarandiam segmentui.
136. KMSA ir B{ ai5kinamajame ra5te pagal kiekvienq segment4 atskleidZiama tokia
ataskaitinio ir praej usio ataskaitinio laikotarpio informacij a:
I 36. I . pagrindines veiklos sqnaudos;
136.2. pagrindines veiklos i5mokos.

Apskaitos politikos keitimas

politikos keitimo atvejai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".
138. KMSA ir Bf pasirenka ir taiko apskaitos politikq remdamasi nuostatomis, pateiktomis
l-ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politikos
keitimu laikomas trkiniq operacijq ir fkiniq ivykiq pripaZinimo apskaitoje pakeitimas bei del Sio
pakeitimo atsirandantis turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq
vertinimo apskaitoj e pokytis.
139. Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini
bUd4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada btitq buvusi taikoma, todel pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kwi daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini
laikotarpi, kur! apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka".
Sioje eiluteje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais
ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese

,

137. Apskaitos

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitiniq iveriirl keitimas

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas
skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apskaidiavimo taisykle
(pv t., nusidevej imo normatYvas).
l4L epsmitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS
klaidq taisymas".
,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir
142. KMSA ir Bf apskaitoje gali biiti registruojami tokie iverdiai:
t 42.1 . ilgalaikio materialioj o turto nusidevej imas ;
| 42.2. ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija;
| 42.3 . turto nuvertej imo nuostoliai;
140.

142.4. sukauptos gautinos sumos;
L42.5 . sukauptos Pajamos;
142.6. sukauptos sqnaudos;
|42.7. sukauptos moketinos sumos;
I 42.8 . amortizuoto s savikaino s pasikeitimas ;
142.9. atidejiniai.
143. Apskaitiniai iverdiai yra perZitirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinimq, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq'
144. Apskaitiniq iverdiq pasikeitimams lvertinti KMSA ir Bf direktoriaus arba jo igalioto
asmens isakymu gali biiti sudaroma komisija, atsakinga uZ tinkamq aplinkybiq ir informacijos,
lemiandibs apskaitini iverti, taip pat poveikio nustatym4 ir parodym4 finansinese ataskaitose.
145. Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos
eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi
susijusi su apskaitinio iverdio
itakos tik finansines btikles ataskaitos straipsniams. Informacija,
pakeitimu, pateikiama ai5kinamaj ame raite.

Apskaitos klaidq taisYmas
146. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos

7-qane VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
israisi<a individualiu arba kartu su kitomis tq ataskaitini laikotarpi nustatytomis klaidq vertinemis
i5rai5komis yra didesne nei 0,25 procento per praejusius finansinius metus KMSA gautq
147.

finansavimo sumrl vertes.
148. Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:
148.1. jei apskaitos klaida ndra esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,
kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas tde padioje veiklos rezultatq
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
jei apskaitos klaida esmin6, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir parodomas
veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos klaidq
taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
ai*kinamajame

raste'

l.
2.

verte.

,,r. pASTABos

Il galaikio nematerialioj o turto istaigoj e nera.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodya ilgalaikio materialiojo turto balansine
io materialioi

turto

naudin

Ilgalaikio turto grupes
Pastatai

laikas:
mrnavlmo larKas:

Turto nusidevej imo normatyvai
(metais)

100
Kapitaliniai mflriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio,
gelibetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdeneimai ir denginiu - eellbetoniniai) pastatai
Ma5inos ir irenginiar
10
Gamvbos ma5inos ir irenginiai
10
Kitos ma5inos ir irenginiai
Baldai ir biuro iranga
7
Baldai
4
Kompiuteriai ir ju iranga
6
Kita biuro iranga
)
Kitas ilealaikis materialusis turtas
turtobalansinesvertespagalilga1aikiomaterialiojoturtogrupeS
pasikeitimas per ataskaitin! laikotarpi pateikiamas 12-ojo VSAFAS 1 priedo ,,Ilgalaikio materialiojo
h.rto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" formoje.
Visi5kai nudevEto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo savikaina tg2ll,06 Eur. Turto, kuris nebenaudojamas vie5ojo sektoriaus subjekto
1r"i-kio;", istaigoje nera. Turto, kuris laikinai nenaudojamas'vie5ojo sektoriaus subjekto veikloje,

istaigoje nera.
Turtas (i5skynrs perkelim4 i5 nebaigtos statybos ir i5ankstiniq apmokejimq grupes) buvo
pergrupuotas i3 ntos *usitror ir irengimai grupes ! kita biuro iranga BruPg, isigijimo savikaina
:Ot,gi Eur, i5 kitos masinos ir irengimai grupes kompiuteriai ir jq iranga grupg, isigijimo
savikaina 1364,40 Eur, iS baldq grupes i kitas ilgalaikis materialus turtas Brupg, isigijimo savikaina
1585,96 Eur, i5 kita biuro iranga grupes baldq BrupQ, isigijimo savikaina 761,70 Eur, del
neteisingai priskirtq grupiq.
Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS I priedo formoje
"Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi"'
+. Infor*acija apie i5ankstinius apmokejimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo formoje.
ISanksti nius apmokeiimus sudaro

i

i

j.

Likutis Eur
Tiekdio pavadinimas
99,70
Akcine bendrove Lietuvos Pa5tas
8,94
AB Enereiios skirstvmo operatorius
108,64
I5 viso:
I5ankstiniai apmokej imai darbuotoj ams 3 8,48 Eur.
5. InformacijA apie per vienus metus gautinq sumq isigijimo savikain4, nuvertejim4 ir
balansing vertg pasiuting aiaskaitinio laikotarpio dienq ir gautinas sumas i3 vie5ojo sektoriaus
ttlnformacija apie per vienerius metus gautinas
subjektq pateikiama l7-ojo VSAFAS 9 priedo
sumas" formoje.
Gautinq sumq nuvertejimas pripaZintas del pradelsto mokejimo termino 2173,29 Ew.
6. Informacija apie pinigus-ir pinigq ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 11 priedo
formoje.
7. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per
ataskaitini laikotarpi put.ikiunu 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedq formose. Finansavimo sumq
nurodyti gauto finansavimo likudiai.
straipsnyje
- g. Informacij-a
apie finansiniq isipareigojimq dali eurais ir uZsienio valiutomis, iskaitant
nuomos
moketinas sumas, i5ieisius ne nuosavybes vertybinius popierius, gautas paskolas, finansines
(lizingo) isipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priedo ,,Informacija apie isipareigojimq
dali eurais ir uZsienio valiutomis" formoje.
9. Informacija apie kai kuriq moketinq sumrl balansing vertq paskuting ataskaitinio
pateikiama l7laikotarpio dien4 ir informacrjq apie moketinas sumas vie5ojo sektoriaus subjektams
formoje.
ojo VSAFAS l2priedo,,Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas"

ams moketinas sumas sudaro:

Tiek6jo pavadinimas
Akcine bendrove "KLAIPEDOS VANDUO"
AB Lietuvos pa5tas
Energijos tiekimas UAB
TEO LT, AB
UZdaroji akcine bendrove "Molupis ir Ko"
Akcine bendrove "Zemaitijos pienas"
UZdaroji akcine bendrove "Samsonas"
UZdaroji akcine bendrove "Vigesta"
I5 viso:

Likutis Eur
32,46

4,36
4,80
27,19
113,46
r20,64
277,27
267,93
848,11

@iepagrindinesveikloskitaspajamaspateikiama10-ojoVSAFAS2

priedo "Pagrindines veiklos kitos pajamos" formoje. Kitos pajamos gautos uZ paslaugas Svietimo
istaigose.

11. Pagrindines veiklos sqnaudq pagal segmentus informacija pateikiama 25-ojo VSAFAS

1

priedo "Segmentai'o formoje.
12. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4129,45 Ew.

Direktorius

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja

Armida BaltruSaitiene

Egle Jakutiene

