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FINANSINES BUKLES ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05 05 Nr.

Pateikimo valiula i tikslunas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutind

ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutln6 praejusio
ataskaitinlo

laikotarpio diena

ILGALAIKIS TURTAS 3.868,54t,75 3.893.999,85

t. Nematerialusis iurias 4 16.954,37 19.395,23

t.1 Plelros darbai

t2 Programine jranga irlos licencijos 16.954,37 19 395,23

t.3 Kilas nematerialus turtas

t.4 Nebaigli projektai rr rSankstnrar apmokdjrmal

t.s Prcstiias

. llgalaikis mate alusis turtas 3 851.587,38 3.874.604,62

1 Zed\e

|_2 3.457 _47 5,33 3_473_773,O1

[3 lnfrastruktoros ir kiti statiniai

lt.4 Nekllnojamosios kult0ros \€rtybes

.5 l/laSinos ir jrengimai 56.978,1S 60 937,11

.6 Ttansporio priemones 30 211 34 32_635,52

lt7 Kilnojamosios kuliilros vertybes

.8 Baldai rr biuro iranga 7A_547,53 72.809,03

Its Kitas ilgalaikis material!sis tuatas 236.374,59 234.449,95

ll 10 Nebaigta statyba ir isankstiniai apmokejimai

Il. llgalaikis finansinis turlas

M nerallniar rStekliai ir krtas rlgalarkrs turlas

B. BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 4.368. t52,93 4.342.993,77

t. Atsargos 5 15.996,40 10_229,O2

t.1 Slrategines jrnelieaiamosios atsarqos

t2 Med:iagos, :aliavos ir0kinis inventorius 15.996 40 10_229,O2

t.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigios !ykd!,ti sutartys

1.4 Pagaminla produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoli)

l5 llgalaikis malerialusis ir biologinis lurlas, skirtas parduoii

II, lSankstiniai apmokejimai 4 24_412,85 29.727,A7

It. Per vienerius metus gaulrnos sumos 720.984,41 534.126,84

I 1 Gautinos trumpalaikes linansines sumos

1|2 Gautini fiokesaiai ir socialines imokos

t3 Gautinos finansavimo sumos

lll4 GaJthos sumos uZ lurlo raudo,ima. parduolas prehes. lu'1a, paslaugas 38.307,67 137 _317,35

t.5 Sukauptos gautinos sumos 668.337,45 338.419,80

.6 Kitos gautinos sumos 14_339,29 58.389,69

Trumpalaikes in\,€sticijos 584.063,85 584.063,85

Pinigai ir pinigq ekvi\,€lentai 3.023.095,38 3.184.846,99

IS VIso TURTo, 8.236.694,68 8.236.993,62

D. FINANSAVIMO SUMOS 7 2.931.038,49 3.017.767,93

I lS valstybes biud2elo 1 334 351,80 't_343.623 52

ll. 15 saMvaldybes biudzeto



Pateikino valiuta i tkslufias: eurais

Eil. Nr- Straipsniai Pastabos Nr,
Paskutine

ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutine pra6jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena
It. lS Europos SEj!ngos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq 1.427.762,35 1 504 392 76

15 k tLt Sa t niq '168.924,34 169 751,65

E. lstPARErGOJr[rAt s40.953,01 370.133,96

t. llga aikiai isipareiqoiimai

t.1 llgalaikiai finansiniar isrparergojrmai

t.2 llgalaikiai atidej niai

t3 K t lgalarkiai jsiparergoJima

I Trumpalaikiai isipareigojimai 540.953,01 370.133,96

lt.1 llgalaikiq alidejiniq e namqjq metq dalis ir t.umpalalk ai aldejiniai

|2 llgalalkir.l isipareigojimq elnamqjV metq dal s

s Trumpa aikiai llnansiniai isipareigojimai

4 l,4okeiinos subsidi]os, dotacitos ir flnansavimo sLlmos

5 IUoketinos sumos i Europos Saiungos biud:elq

[.6 Moketinos surnos i bludZetus ir fondus

lt.6'1 GrqZintinas finansavimas

62 Kiios mokel nos sumos biudZetui

|7 Moket nos socia ines iEmokos

8 Gra:intini mokesaiai, imokos irjq permokos

.9 Tiekejarlrs moket nos sumos 993,02 25 644 44

ll10 Su darbo sanlykiais susije isipareigojma 208_467 94 39.079 87

ll 11 Sukauplos mokatinos sumos 284_0A2,29 287.174,54

ll12 Kili trumpalarliai isrparergolrmai 47 449,76 18.235,11

F. GRYNASIS TURTAS 4.764.703,18 4.849.091,73

t. Dallninkq kapitalas 463 238,48 463 234 4A

II, Rezervai

1t.1 Tikros os verlds rezervas

|2 Kilirezervai

t. Nuosa\,ybes melodo ltaka

Sukauptas pervirlis ar delicitas 4.341464,70 4.385.853,25

tv1 Elnarnqjq metq pervirsls ar deficiias -84.388,55 33_444 02

tv.2 Ankstesniq metq pervirSis ar deficitas 4.385.853 25 4_352_409 23

G. MAZUIT,IOS DALIS

tS vrso FTNANSAVT[ro suMU, lsrpARErGoJ[!1V, GRyNoJo ruRTo tR
MAZUIT,4OS DALIES:

8 236 694,68 I236 993,62

L e. direktoriaus parelgas i _
Romua das Staa nskas

,pJ a\d,) /t-t l;
44 hLLLvl - L.Lcira K, vo LkaiaVyr. buhaltere



Profesinio mokymo cenlras "Zrrmilnai'
(vieior. sdktori.us subldkto alba lrelop sekloriaus sub,.kq qrupes pavad nlms)

305239644,2irmnnq s. 143, LT-091 28-Vilnius

(vieiolo s6klodaus subieklo, parenousio veiklds redtar't araskaila alba konso idmlelq veiklos r6alralq araskairq kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOIVIENIS

2020.05.05 Nr.

Pateikima valiuta i tikslunas: eurais

Eil. Nr. Straipsnlal Ataskaltinis
laikotarpis

Praejes ataskaitinis
laikotarpis

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 983.054,74

FINANSAVIMO PAJAMOS 795.637,05

t1 lS \€lstybes biud:elo 657.991,17

1.2. lS savi!"ldybiLt biud:et{.]

1.3. 15 ES, uisienio valstybirt ir tarptautiniq organizacijrl lesq 136.818,57

l4 lS kitq finansavimo aaltiniq 427 31

I MoKEScTU rR SocrALrNrU IMoKU pAJAr\ros

. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 187 _417,69

t.1. Pagrindines \,eiklos k os pajamos 147 _417 ,69

11.2. Pervestinq pag ndines veiklos kitu pajamq suma

B- PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS 1.093.839,11

DARBO UZMOKESdIO IR SOCIALINIO DRAUDIIIJ1O 720.508,08

NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS 34.622,26

l[. KOMUNALiNIU PASLAUGU IR RYSIU 55.071,72

KOIVANDIRUOEIQ 13.057,70

TRANSPORTO 6.059,58

KVALIFIKACIJOS KELIMO 2.680,74

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 13.274,57

v l. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU 16,00

tx. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA 70.366 44

x socrALtNtu tsMoKu 29_O28,73

xt. NUOMOS 3.331 01

x . FINANSAVIMO

x KITU PASLAUGq 145.531 28

xrv KITOS 291,00

c. PAGRINDINES VEIKLOS PERURSE AR DEFICITAS -fl0.784,37

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 26.400,21

KITOSVEIKLOS PAJAMOS I a6_225,57

. PERVESTINOS I BIUDzETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

t. KITOS VEIKLOS SANAUDOS 'ftO 59.825,36

E. FINANSINES IR INVESTIcINES VEIKLoS REZULTATAS -4,39

F. APSKATTOS POLtTtKOS KE|TTMO rR ESMTNTV APSKATTOS KLATDV TATSYNIO

ITAKA

PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA -84.388,55

t. NUOSAVYBES METODO ITAKA

J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS -84.388,55

L TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJA[/ SUBJEKTUI

. TENKANTIS I\,IAZUMOS DALIAI

L.e.direktofi aus pareigas
ill,//(, {t

Romualdas StaSinskas

\/yr. buhaltcrl
LII]CUA KRIVo II UI(llIr d./h*'/*r,$'



Profesinio mokymo centras',Zirml|unai$

AISKINAMASIS RASTAS

Prie 2020 metq I ketviriio finansiniq ataskaitq

2020-0s-08

I BENDROJI DALIS

2019 m. rugpjldio 23 d. Nr. V-936 isakymu, nuo 2019 m. rugpjiidio 31 d. Vilniaus turizmo ir
prekybos mokykla ir Zirmlnq darbo rinkos mokymo centras reorganizuoti inauj4juridinl asmeni -
vie54j4 lstaig4 Profesinio mokymo centrq ,,Zirmunai,,.

fstaigos pavadinimas - Profesinio mokymo centras ,,Zirmlnai" ( toliau - {staiga), trumpas

pavadinimas - PMC "Zirmlnai". fstaiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens

kodas 305239644.

{staiga veikla pradejo 2019 m. rugsejo 01 d.

{staigos teisine forma - vie5oji istaiga.

lstaigos priklausomybe - valstybine.

Valstybes, kaip {staigos dalininkes (savininkes) teises ir pareigas igyvendina Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas - 188603091, buveines

adresas - A. Volano g.2 Vilnius.

lstaigos buveines adresas - Vilnius, Zirmlnq g.143

fstaigos bendrabudio adresas - Vilnius, Saltoni5kiq g. 56

Istaiga turi padalini - Vilniaus al. 30, Druskininkai. Druskininkq filiale mokymas vykdomas

pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio ir tgstinio bei neformaliojo profesinio

mokymo programas. Mokymq vietq adresai - vilniaus al. 30, Druskininkai ir Gardino g.45,

Druskininkai.

[staigos grupe prolesinio mokymo istaiga.

Mokymo kalba - lietuviq.

Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, pirminio ir tEstinio bei

neformaliojo mokymo programas, i5duodami kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinantys
dokumentai.

{staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis

antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu. sqskaitas bankuose, savo atributika.



fstaiga savo veikla grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos

Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos respublikos buhalterines apskaitos istatymu,
Lietuvos Respublikos vyriausybiq nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo

ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir PMC ',Zbmttnai,, nuostatais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojq skaidius - 210.

Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.

II APSKAITOS POLITIKA
Institucija taiko toki4 apskaitos politik4, kud uZtikina, kad apskaitos duomenys atitiktq visq
taikytinq, iSskyrus 9 ,,Mokesdiq ir socialiniq lmokq pajamos" ir 26 ,,IStekliq fonao apskaita ii
finansiniq ataskaitq rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus vSAFAS
reikalavimo, Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais Bios apskaitos

, politikos skl,riuje,,Bendrieji apskaitos principai,,.
Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ukiniq ivykiq ir ukiniq operacijq registravimo
tvarka uZtikrina, kad Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informaciji yra:

svarbi vartotojq sprendimams priimti;
patikima, nes:

teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansinE blklg ir pinigq srautus;
parodo iikiniq ivykiq ir lkiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising formq (turinio
vir5enybes prie3 form4 principas);
ne\aliSka. nelendencinga:
apdairiai pateikta (atsargumo principas);

visais reik5mingais atZvilgiais iSsami.
Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat.
Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansiniq
ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai apskaitoi
politika gali buti keidiama, pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos
keitimas".
Apskaitos politika apima lkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Zemiau pateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitq
aiSkinamojo raSto dali,,Apskaitos politika".

Bendrieji apskaitos principai

Institucijos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Tvarkant apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi siais principais ir jq
rekimemis:

subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir | finansiniq ataskaitq dnkini turi blti
itrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai,
grynasis tuftas, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.);
veiklos tgstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos (stinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas
valstybes funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos
tgstinumo ivertinimE, atsiZvelgdami i visq prognozuojam4 ne trumpesnio Liip 12 menesiq



laikotarpio po finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacijq, atlieka asmenys,

atsakingi uZ Institucijos finansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansines ataskaitos

sudaromos, nesilaikant veiklos tEstinumo principo, ai5kinamajame raSte turi blti atskleistas

Sis faktas, prieZastis, del kurios Institucija nesilaike veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos

principai, kuriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq rinkinys.);
periodiskumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma | finansinius metus arba

kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq

rinkinys. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio

taikotarpio dienos duomenis. veliau ivykusiq lkiniq operacijq ir tikiniq ivykiq apskaita ir
atskleidimas finansinese ataskaitose yra apraSyti Sios apskaitos politikos skriuje
,,Poataskaitiniai ivykiai". Institucijos finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis
aplinkybemis finansiniai metai gali blti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarlmo
prieZastys ir aiskinamajame raste atskleidZiama informacija yra nurodlti Sios apskaitos

politikos skyriuje,,Ataskaitinis laikotarpis".);
pasto\.umo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laikq, nebent

reiksmingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq bltinybg pakeisti apskaitos politik4, siekiant

teisingiau parodyti Institucijos turt4, finansavimo sumas, isipareigojimus, grynqji tutt4,

pajamas ir s4naudas, ir (arba) to bltq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias

nuostatas arba pagal pasikeitusias Siq standarlq nuostatas.);

piniginio mato (Visas Institucijos tuftas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis turtas,

pajamos ir sqnaudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i3rai5ka finansiniq ataskaitq

valiuta.);
kaupimo (Institucijos iikines operacijos ir iikiniai ivykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie

ivyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo princip4 pajamos

registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o s4naudos - tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant

i pinigq gavim4 ar iSmokejimq.);
palyginimo (Institucijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su s4naudomis,

patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama ataskaitiniq

ir praejusiq maZiausiai vieneriq prieS ataskaitinius metus finansiniq metq informacija.

Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus

duomenis su kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq viesojo sektoriaus subjektq finansindse

ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansines blkles pokydius.

Jei keidiami finansiniq ataskaitq straipsniq lvertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus

straipsnius ar jq klasifikavim4, praejusiq finansiniq metrl sumas, kurias norima palyginti su

ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip nurodya Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos
politikos keitimas);
atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,

finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sqnaudq verte negali buti

nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini,
atsakingi Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius lvertinimus, pavyzdZiui, skolas,

kuriq nesitikima atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq

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

finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sqnaudos nera parodyti

nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.);
neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi b[ti objektyvi ir
nesaliska. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vaftotojq priimamiems

sprendimams ir neturi btiti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.);
turinio virsenybes pries formq (Institucijos lkines operacijos ir tikiniai ivykiai apskaitoje

registruojami pagal jq turini ir ekonominq prasmg, o ne tik pagal teisinq formE. Ukines

operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registrubjami ir pateikiami finansinese ataskaitose

pagal jq turini ir ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines

lormos).



Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
pinigq (Institucijos iSlaidos pripaZistamos tada, kada iSmokami pinigai, o pajamos
pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai.);
subj ekto;
periodiSkumo;
pastovumo;
piniginio mato.

Visos tikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,
apvalinant iki Simtqiq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
Visos iikines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose, taikant
Institucijos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms iikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedlroms.
Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq ataskaitq
elementus arba straipsnius, [kines operacijas, [kinius ivykius ir jq apskaitos proceduras.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis tuftas yra pripaZlstamas, jei atitint(a apibreZim4, t. y. materialios formos
neturintis, nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo
Institucija disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos. ir Siuos kriterijus:

yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
pagristai tiketina, kad Institucija biisimaisiais laikotarpiais i5 turlo gaus ekonomines naudos;
galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;
Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisE apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. Institucija kontroliuoja tur14, jei turi teisg gauti i5 jo ekonomines naudos
b[simaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turtE gali priklausyti nuo juridiniq teisiq I t4
turt4 atsiradimo arba nuo jq pasikeitimo.

i5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turt4 ).ra registruojami ilgalaikio nematerialiojo turto
s4skaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis tuftas iveftinamas isigijimo savikaina. I5laidos,
patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turlo isigijimo
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatlti, kad patobulintas nematerialusis turras
teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

turlas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 1,ra rodomas isigijimo savikaina, atdmus
sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4;
turlas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas lsigijimo savikaina, atemus
turto nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metodq taip, kad nematerialiojo turto
savikaina bfltq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laikq. Amortizacija
skaidiuojama, atsiZvelgiant i teises aktais nustat).tus nematerialiojo turto amortizacijos
normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama
skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuoj ama
nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine
verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto
vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vert6s sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo
tamavimo laiko nematerialiojo turlo amortizacija neskaidiuojama.
Likvidacine nematerialiojo turto.verte paprastai yra lygi nuliui, iSskyrus atvejus, kai tredioji Salis

isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai
prekiauj ama tokiu turtu.



Nuostoliai del turto nuverlejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuverlejimo pozyrnius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikti sios apskaitos politikos skyriuje,,Turto
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma, maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykd1ti susijgs tufto
vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpl, pasikeitus aplinkybems, atkuriama
anksdiau pripaZinta turlo nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atktrimo negali
viriyti jo balansines veftes, kuri bltq buvusi, jeigu turto nuvefiejimas nebrlq buvgs pripaZintas.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZiirimas, kai yra pozymiq, kad anksdiau
nustatytas naudingo tamavimo laikas gali br.rti reikSmingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo laikas
negali virSyti teises aktuose numatytq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas
stipriai skiriasi nuo anksdiau lvertinto naudingo tarnavimo laiko, amorlizacijos laikotarpis yra
atitinkamai koreguoj amas.
ISsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka Siuos kriterijus:
yra skirlas tam tikroms savarankiSkoms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms
teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien4 veiklos cikl4;
jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne uz vyriausybes nustatytq minimali4
vieSojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vefig.

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kulturos vefiybems,
kitoms vertybems, transporto priemondms ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio
naudojimo).
Ilgalaikis materialusis tutas pagal pobrldi skirstomas ipagrindines grupes, nustatytas vSAFAS:

Lemd;
pastatai;
in lras rruk t iiro s ir kiti statiniai;
nekilnojamosios kultlros verlybes;
ma5inos ir irenginiai;
transpofio priemones;
kilnojamosios kulturos vertybes;
baldai ir biuro iranga;
kitas ilgalaikis materialusis turtas;
nebaigta statyba ir iSankstiniai apmokejimai.

I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucijos poreiki.
ISankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turtE yra registruojami ilgalaikio materialiojo
turto s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

Zeme, kultlros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikrqja verle;
bibliotekq fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis y,ra,
sumE;
likgs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupta
nusidevejimo ir nuvertejimo. jei jis yra. sum4.

Kultlros vertybiq ir kitq verlybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiam4ja verte (ei Sios
vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kultlros vertytiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma
(eikiant prioritet4 pirmiau einaniiam metoduil: remiantis to tuto regist? tvarkandio subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali blti patikimai iveftinta, arba



simboline vieno euro verte (ei fsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali blti
patikimai ivertinta).
Institucija patikslina Zemes, kultlros vertybiq ir kitq vertybiq tikrqj4 verrg kiekvienq finansiniq
metq pabaigoje, pries rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroj i verte taip pat yra
koreguojama per ataskaitini laikotarpi, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria
vadovaujantis tikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesin!) metod4 taip, kad ilgalaikio
materialiojo turlo nudevimoji verte bltq nuosekliai paskirstyta per visE turto nu,rdingo tarnavimo
laik4. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant i teises aktais nustatltus ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo *irirt o isakymu.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai tufias pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turlas perleidZiamas, nura5omas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes
sumai, pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos zemel, kulturos vertybems,
kitoms vertybems ir bibliotekq fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine vefte yra perZilrimi, kai yra
poZymiq, kad anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine verte gali blti
reiksmingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine vefte yra tikslinam-i, gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradidant nuo laikotarpio,
kuri buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine veite, turi biiti nudeveta per
likusi (patikslint4) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laik4.
Nuostoliai del turlo nuvertejimo, i5skyrus Zemg, kulturos vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje
pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai tufio nuveftejimo poZymiai yra pateikti
Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo
apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansinE vertg ir ta padia
suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant
i tai, kokiai veiklai vykdyti susij?s turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini
laikotarpl, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turlo nuvertejimo suma, tu1-to
balansine vefte po nuvertejimo atklrimo negali vir5yti jo balansines vertes, kud biitq buvusi,
jeigu turto nuvertejimas nebltq buvgs pripaZintas.
Zemes, kultlros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai registruojami
apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansing vertg. Ta pati suma registruojama
tiesiogiai grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios vertds rezervo r4ikuito;. esandft sum4. Jei
su atskiro turto vienetu susijEs tikrosios vertds rezervo likutis tampa lygus nuliui, tikrosios
vefies rezervE virlijanti nuvertej imo suma yra registruojama, pripaZistant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant itai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto
vienetas yra naudojamas).
Rekonskavimo ir remonto iSlaidq registravirnas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir remonto
darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto iSlaidomis J.ra didinarna ilgalaikio materialiojo turto
savikaina ir (arba) patikslinamas 1ik9s turto naudingo tamavimo laikas, jeigu iSlaidos reik5mingai
pailgino turto naudingo tamavimo laik4 arba reik5mingai pagerino turto naudingEsias savybes. Jei
atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ai nepadidina turto
funkciiq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko. jie nepripazjstami esminiu
pagerinimu, o 5iq darbq verte pripaZjstama ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis-.
Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezuliaq
ataskaitoje.
Kai tik4ja verte ivertintas turtas nuraSomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar kitaip
perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios veftes rezervds maZinamas ta sumi, kuri priskiriama tam
tutui. Tulo nuraSymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikosios vertes rezervas,



didina sukaupt4 pervirSi arba maZina sukaupt4 deficit4. Turto neatlygintino perdavimo kitam
subjektui aweju perduodama ir tikosios veftds rezero dalis, susijusi su Siuo turtu.
ISsami ilgalaikio materialiojo tufto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e.

patikimai nustatlta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zemes Okio ministro
patvirtintomis normatyvinemis kainomis.
Pirminio pripaZinimo metu ne Zemes lkio veikloje naudojamas biologinis tufias apskaitoje
registruojamas tikr4ia verte arba isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji vede ir lsigijimo
ar pasigaminimo savikaina negali blti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registiuojamas
simboline vieno euro vefte.
Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

Atsargos

Pirminio pripazinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Po pirminio pripazinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo (pasiaminimo)
savikaina arba grynqa rcalizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne.
Alsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verle neviriytq br)simos
ekonomines naudos ar paslaugq veftes, kuriq tikimasi gauti, sias atsargas panaudojus (arba
pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte yra pripaZlstama
sqnaudomis t4 laikotarpi, kai yra suteikiamos vie3osios paslaugos (arba pripaZistamos
atitinkamos pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal
nuolat apskaitomq atsargrl bldq, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotr+ atsargq savikain4, Institucija
taiko ,,pirmas gautas - pirmas isduotas" (FIFO) atsargq ikainojimo bld4 arba konkrediq kainq
bld4. Atsargq ikainojimo biidas parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Bios
atsargos yra sunaudojamos, pobiidi.
Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo vertes
suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nurasymo ir pan. yra pripazistami to laikotarpio,
kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvefiejimo ir nura5ytq sumil s4naudomis.
I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine verte, ji apskaitoje parodoma
taip, kad nauja balansine verte bltq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ni did"rr"
negu atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vefies sumazejimo
atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo veftd, s4naudos.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ikinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita
tvarkoma nebalansinese s4skaitose.
ISsami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos aprase.

Finansinis turtas

Finansiniam turtui, kuris gali bnti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
investicijos i skolos vertybinius popierius;
paskolos, iSankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;
terminuotieji indeliai:
pinigai ir pinigq ekvivalentai;
kitas finansinis turlas.



ISankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos surnos tiekejams uZ paslaugas, kurios bus
suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos finansivimo iumos kitiems
subjektams, uZ kurias subjektai teises aktq ar sutartyse nustatyta tvarka turetq atsiskaitlti, kiti
mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.
Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. pinigq ekvivalentai ra trumpalaikes,
likvidZios investicijos, kurios gali b[ti greitai ir lengvai iskeidiamos i Zinomq pinigq sum4. Tokiq
investiciiq terminas nevirsija triiq menesiq, o vertes pokydiq rizika yra labai niaiaiie.
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija gauna arba pagal vykdom4 sutarti
igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4.
Pirm4 kart4 pripazindama finansinf turt4, iSskpus finansini turt4, kuris paskesnio ivertinimo
metu ivertinamas amoflizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo iSleista pinigq, Institucija
ivertina ji isigijimo savikaina, kuriq sudaro sumoketa arba moketina uZ ji suma arba kito
perduoto tufto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos neltraukiamos i finansinio turlo
fsigijimo savikain4 ir yra pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas
sandoris, finansines ir investicines veiklos s4naudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio
fvertinimo metu veftinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo iSleista pinigq,
pirminio pripaZinimo metu veftinamas amortizuota savikaina.
fverlinimo tikslais finansinis turtas skirstomas i tris grupes:

parduoti laikomas finansinis turlas;
iki iSpirkimo termino laikomas finansinis turtas;
ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir isankstiniai apmokejimai.

Parduoti laikomu finansiniu turtu Institucija laiko: isigytas kitq subjektq akcijai (isskyrus
investicijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko inasus ! vieS4sias istaigas
(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaikf finansini turtq, Lurl Institucija yra
nusprendusi parduoti.
Finansinis turtas priskiriamas prie iki i3pirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada, kai
Institucija ketina ir sugebes jl laikyti iki iSpirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo
finansinio trtrto pavyzdLiai: obligacijos su nustatyta ispirkimo data (kai Institucija ketina jas
laikyti iki i3pirkimo termino ar atgairti iS esmes vis4 jq balansinE vertE). Nuosavybes vertybiniai
popieriai nelaikomi iki iSpirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turlo, kai:

Institucija ketina laikyti finansini turt4 neribot4 laik4;
yra priimtas sprendimas parduoti finansini turlq;
emitentas turi teisg i3pirkti Institucijos laikom4 finansini turt4 uz sumq, kuri yra reiksmingai
maiesne uZ jo amortizuot4 savikainq.

Kiekvienq kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turlas is naujo fverlinamas taip:
parduoti laikomas finansinis turtas - tikr4ja verte (isskyrus investicijas i virtybinius
popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertes negalima
nustatlti, bei dalininkq ina5us ivie54sias istaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji
subjektai - Sis parduoti laikomas finansinis turtas veftinamas isigijimo savikaina, atemus
nuvertejimo nuostolius);
iki iSpirkimo termino laikomas finansinis turtas - amofiizuota savikaina;
paskolos - amoftizuota savikaina;
kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;
per vienerius metus gautinos sumos, i3ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis finansinis

turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 Institucija nustato, ar yra poZy,rniq, kad
finansinio turto (ar panasaus finansinio turto vienetq grupes) balansine virte- gali biiti
sumaZejusi, t. y. finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketinq atgauti uZ t4 finansini
turt4 sum4. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje
,,Turto nuvertejimas".



Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota nuvertejimo suma,
maZinant trrr1o balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansines ir
investicines veiklos sqnaudas, isskyrus gautinq sumq ir i5ankstiniq apmokejimq nuveftejimo
nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nura3ltq sumq sqnaudoms
arba kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant I tai, su kuria veikla yra susijusios gautinq
sumq ir iSankstiniq apmokejimq sumos).
Institucija nuraSo i5 apskaitos registrq finansini turt4 (ar jo dali) tik tada, kai ji netenka teises to
finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teises kontroliuoti finansinio turto
tada, kai gauna visq sutartyje numatyt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia Sias
teises kitoms Salims.
I5sami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansinio turlo apskaitos tvarkos
apra5e ir ISankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Investicijos i asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus
Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro lemiam4 poveikl
(subjektai, kuriuose Institucija turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises valdyti
subjekto veikl4 pagal galiojandius teises aktus, istatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto
apskaitos tvarkos apraSe).
Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro reiksming4 poveiki
(subjektai, kuriuose Institucija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja kitos
reik5ming4 poveiki apibreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apra!e).
Investicijos i pavaldZias biudZetines istaigas konsoliduojamos, o atskirose finansindse

ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.
Investicijos i kontroliuojamas vieS4sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos viesojo
sektoriaus atskaitomybes istatymq priskiriamos prie vieSojo sektoriaus subjektq)
konsoliduojamos, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina.
Investicijos i kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir atskirose
finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.
Investicijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek
konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metod4. I3
asocijuotqjq subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansing verlE.
Dividendq pajamos Institucijos atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos finansines ir
investicines veiklos pajamq sqskaitose. Paskelbus dividendus, biudZetine Institucija pripaZista
apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautinas dividendq
sumas ir moketinas i biudZet4 dividendq sumas.
Rengianti konsoliduot4sias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus subjektq grupe yra laikoma
ekonominiu vienetu, todel vie5ojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio [kines
operacijos ir jq rezultatai yra eliminuojami.
Institucijos konsoliduotosiose finansin6se ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas paskuting metinio
ataskaitinio laikotarpio dien4, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, pinigq iplaukos ir
iSmokos.
Institucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik ikiniq operacijq su prie vieSojo
sektoriaus subjektq grupes nepriklausandiais kitais subjektais rezultatai (pervir5is arba deficitas);
ISsami investicijq i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra nurodyta
Institucijos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraie.



Turto nuvertdiimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metini finansiniq ataskaitrl rinlini, Institucija nustato, ar yra turto nuvertejimo
poZymiq.
Pagrindiniai tuto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam turtui ir
nematerialiaj am turtui :

iSoriniai poiymiai:
reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa;
per ataskaitini laikotarpi turlo rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu biitq
sumaZejusi del lprastinio turto naudojimo per t4 pat[ laikotarpi;
per ataskaitini laikotarpi Institucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba
Vyriausybes politikoje ivyko reikSmingq pokydiq, susijusiq su Institucijos turimo turto
naudojimo apimtimi ir pobldZiu, kurie daro neigiam4 poveiki Institucijos veiklos
rezultatams;

vidiniai poZymiai:
yra irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
Institucija turi tuto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudojamas veikloje;
per ataskaitini laikotarpl lvyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reikSmingq
ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobldZiu, tokiq kaip turto
galimybiq neiSnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar rcstruktiirizuoti veikl4,
kuriq vykdant naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol
tiketasi, ir panaSus pokydiai, darantys neigiam4 poveikl Institucijos veiklos rezultalams;
turtui eksploatuoti ir priZilreti reikia daugiau i5laidq, nei buvo numatJta iS pradZiq.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos finansiniam turtui:
yra Linoma, kad skolininkas turi dideliq finansinirl sunkumq ar Jra didele tikimybe, kad
skolininkas bankrutuos;
nesilaikoma sutafties sElygtl, pavyzdZiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi kiti
isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugq, uZ kurias buvo i3 anksto sumoketa, suteikimas;
palukam+ ar paskolos gr4Zinimas);
del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidq, kuriq prieSingu atveju nebltq suteikusi;
skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad gindas bus
i5sprgstas ne Instituci jos naudai;
finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinq sumq vefte.

Nuostoliai del tufto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant
turto balansinE vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos
veiklos s4naudas.
Tufto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turlui nuvertejus, yra maZinama turto vieneto
balansine verte, tadiau iSsaugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t. y. turto vieneto
lsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejirno nustatymo, o nuverlejimas
registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turlo nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne
verte nei turlo balansine vertd.
Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali vir3yti jo balansines
verles, kuri btitq buvusi, jeigu turlo nuvertejimas nebiitq buvgs pripaZintas.
I5sami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurody.ta Institucijos Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos tvarkos apra3e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Finansinio turlo apskaitos
tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.
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Finansiniai isipareigojimai

Ilgalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriami:
ilgalaik iai skoliniai jsipareigojimai I

ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq ,,Atidejiniai");
kiti i I galaikiai jsipareigojimai.

Trumpalaikiams fi nansiniams isipareigojimams priskiriami:
ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos

politikos skyriq,,Atidejiniai");
ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqjq metq dalis;
trumpalaikiai skoliniai isipareigoj imai:
moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
moketinos sumos i biudZetus ir fondus;
.moketinos socialines iSmokos;
moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:

tiekejams moketinos sumos;
su darbo santykiais susijg isipareigo jimai;
sukauptos moketinos sumos;
kiti trumpalaikiai jsipareigojimai.

Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima
isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaitlti kitu finansiniu turtu. {sipareigojimai pagal
planuojamus sandorius nepripaiistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio
isipareigojimo apibreZimo (. y. kol histitucija neturi isipar.eigojimo perduoti pinigus ar kit4
finansini turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau
nepalankiomis s4lygomis).
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, iSskyrus finansinius isipareigojimus, kurie
paskesnio iverlinimo metu iverlinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo
gauta pinigq, yra vertinami lsigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu susijusios iSlaidos
pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.
Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio iverlinimo metu jverlinami amortizuota savikaina ir
kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami amortizuota
savikaina.
Po pirminio pripaZinimo finansiniai isipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi:

finansiniai f sipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, - tikrqja verte;
kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai skoliniai
isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina;
kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, Institucija neturi.
Institucija nura5o i3 apskaitos registrq finansinl lsipareigojim4 ar jo dali tik tada, kai
isipareigojimas ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.
ISsami finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarkos apraie.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq istekliq fondri,
Europos Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijq, kitq
Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas tuftas, skirti Institucijos nuostatuose nustatytiems
tikslams pasiekti ir funkcijoms. atlikti ir vykdomoins programoms lgyvendinti. Finansavimo
sumos apima ir Institucijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turtE pavedimams vykdyti, kitas
le5as Institucijos i5laidoms dengti ir kaip param4 gaut4 turtA.
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Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir
kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:

finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos s4lygos finansavimo sumoms gauti;
yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq rastiskq irodymq, kad finansavimo sumos bus
suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
finansavimo sumq dydis gali biiti patikimai iverrintas.

Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustatyta tvarka pateikus paraiSk4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte aukidiau
nurodyti kriterijai.
Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos is numatytq finansavimo saltiniq, net kai
finansavimo sumos dar nera gautos ir parai3ka joms nepateikta, bet yra tenkinami auksdiau
pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kiterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir
sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines btikles ataskaitoje prie sukauptq
gautinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:

fi nansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti :

finansavimo sumas kitos iSlaidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigli gali blti registruojamos nemokamai ar uZ
simbolinE kainq, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqji turtq, biologini turtE ar atsargas arba
gavus pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotaryio iSlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos visos
likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotalpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.
Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos
s4naudoms - tokiu atveju yra maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos
finansavimo sumos.
Kitiems ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip
Institucijos finansavimo s4naudos, kartu pripazlstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam
tikslui, pajamas.
Institucija, perduodama finansavimo sumas ne viesojo sektoriaus subjektams, registruoja
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

kai perduoda savo turt4, isigytq i5 finansavimo sumq, ne viesojo sektoriaus subjektams, kai
del to registruojama kito vieSojo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavyb6s metod4;
kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininkq, t. y. kai Institucija perduoda savo tuftq,
isigyt4 i3 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viesojo
sektoriaus subjektus.

Kitiems vie5ojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ kuriq
panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaitl,ti Institucijai,
registruojamos kaip iSankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.
Institucija, gautas finansavimo sumas ar turt4 i3 kito vieSojo sektoriaus subjekto per tarpinink4,
apskaitoje registruoja turtq ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq saltinf,
kurj nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo
Saltini ir tiksling paskirti.
I5sami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq apskaitos
tvarkos apraSe.
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Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant ukines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytr_l valstybes funkcijq atlikimq ir jai
pavestq programq vykdym4.
Institucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant nepagrinding
veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis
pajamomis susijusios s4naudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda,
kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai lverlinti su pajamq uZdirbimu
susijusias s4naudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius ir
pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tipq (pagrindine veikla, finansine ir investicine veikla
arba kita veikla).
Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Institucijos
pajamomis nepripaZistamos trediqiq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Institucijos
gaunama ekonomine nauda. Kai Institucija yra atsakinga uZ tarn tikrq sumq administravimE ir
surinkimq, tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir neturi
teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4 pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos
ar jq dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos
sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarp!,
kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas turlas ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos iverlinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tik4ja verte.
I5sami pajamq apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra3e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraie.

S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, patiftos, vykdant iikines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytrl valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.
Institucijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, atsirandandios, vykdant
nepagrinding veikl4.
S4naudos apskaitoje pripaZfstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
iSleidimo laik4.
S4naudomis pripaZistama tik ta ankstesniqiq ir ataskaitinio laikotarpiq iSlaidq dalis, kuri tenka
per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems lsipareigojimams. I3laidos,
skirtos pajamoms uZdirbti btsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos
finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripaZistamos s4naudomis biisimaisiais laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
kontrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomin6s naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZfstamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Institucijos s4naudas kompensuoja tredioji 5a1is, pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensacijos suma.
Sqnaudos iverlinamos tikrqja ver1e. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jq
ekvivalentais, sqnaudq dydis iverlinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (neiskaitant I jq atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas
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atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 rn. ir paltkanos nera i5skirtos i5 bendros mokdtinos sumos,
s4naudq dydis iverlinamas, diskontuojant atsiskaitymo sum4.
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos, atsiZvelgiant ijq pobudi
(t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).
I3sami sqnaudq apskaitos tvarka yra nuodyta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansind nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prieS formq principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutalties formos, o nuo jos turinio ir
ekonomines prasmes.
Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo) sandorius,
atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui:
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i3 esmes visa su tufto nuosavybe susijusi nauda ir
didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui;
Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji dalis su turto
nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas isigytas ilgalaikis materialusis turtas arba
nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos pal[kanos reik3mingai skiriasi nuo
rinkos pallkanr+ normos arba nera nurodytos, turto isigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant vis4 sutartyje nurodyt4 imokq sum4 iki dabartines vertes, taikant apskaidiuotq
paliikanq norm4 sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finansinio isipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos bldu isigyto ilgalaikio
materialiojo turlo nudevimoji vefte (nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verle)
paskirstoma per vis4 jo naudingo tamavimo laik4.
Turto, lsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys
principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo tufto arba nematerialiojo turto
apskaitai.
Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra padalijamos,
i5skiriant tufto veftds dengimo sum4, pallkanas ir kitas imokas (kompensuotinas nuomos sumas,
neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutarlyje).
Palikanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje registruojamos
kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, uZ kur! apskaidiuojamos
moketinos paliikanos.
Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip
sqnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos pagrindines veiklos
sqnaudoms.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo
kriterij us:

Institucija turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neatSaukiamqji pasiZadejimE) del buvusio
ivykio;
tikimybe, kad isipareigojim4 reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad nereikes;
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isipareigojimo suma gali blti patikimai iverlinta.
Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZfstami, o informacija apie susijusi
su tiketina sumoketi suma neapibreZt4ji isipareigojim4 yra pateikiama finansiniq ataskaitq
aiSkinamajame ra5te.
Atidejiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais ivykiais. Aridejiniais
nepripaZistami numatomi bflsimi nuostoliai ar iSlaidos, susijg su Institucijos blsima veikla.
Institucija pripazista atidejinio sum4, atsizvelgdama i labiausiai tiketin4 dabartiniam
isipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq sumq paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4.
Atidejinio sumos dydis nustatomas, remiantis pana3ios veiklos patirlimi, pasira5ytomis
sutartimis, priimtais teises aktais, ekspertq iSvadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.
Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZilrimi ir jq verte koreguojama,
atsiZvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad isipareigojimq turtu dengti
nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, maLinant
finansines btikles ataskaitos straipsniq ,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq
einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.
Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabarlines jq verles. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq veftes ir isipareigojimui biidingos rizikos rinkos
ivertinim4.
Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi:

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai tiketina
lsipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq suma;
ilgalaikiai atidejiniai - amofiizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina isipareigojimui
padengti reikalingq iSlaidq suma).

I5sami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZtrjq
isipareigojimq, neapibreZtojo tufio, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos
tvarkos apraSe.

Neapibr6Ztieji isipareigojimai ir neapibrdZtasis turtas

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turlas registruojami nebalansinese s4skaitose.
NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi nei finansin6s biikles ataskaitoje,
nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama ai5kinamajame ra5te. Kai
tikimybe yra labai maZa, kad reikes panaudoti turt4 isipareigojimui padengti arba kad
neapibreZtasis tuftas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai3kinamajame ra3te nera
pateikiama.
Informacija apie neapibreZtqji turt4 ir isipareigojimus turi blti perZiflrima ne rediau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uztikrinti, kad pasikeitimai biitq
tinkamai atskleisti ai5kinamajame ra5te.
ISsami neapibreZtqlq isipareigojimq ir neapibreZtojo turlo apskaitos tvarka yra nurodyta
Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo tufto, poataskaitiniq ivykiq ir
apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos apraSe.

Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitinis lvykis - ivykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institr-rcijos finansing padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Institucijos finansinei padediai ar veiklos
rezultatams balanso datq), yra koreguojantieji poataskaitiniai lvykiai. AtsiZvelgiant ijq itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji poataskaitiniai lvykiai yta rodomi
finansinds biikles, veiklos rezultatq ir pinigr+ srautll ataskaitose.
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Poataskaitiniai irykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing
padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie ivykiai parodo s4lygas, atsiradusias po
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantiej i poataskaitiniai ivykiai.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra3omi aiSkinamajame raSte, kai jie reik3mingi.
I5sami poataskaitiniq ivykiq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjq
isipareigojimq, neapibreZtojo turlo, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos
tvarkos apra5e.

Apskaitos politikos keitimas

Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bttq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad
butq galima nustatyti Institucijos finansines biikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.
Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politikq, remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 1

,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".
Ukiniq operacijq ir iikiniq lvykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
Iaikomas apskaitos politikos keitimu.
Institucijos apskaitos politika gali blti keidiama:

del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
jei to reikalauja kiti teises aktai.

Apskaitos politikos keitimas finansindse ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvini biidq, t.
y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bltq buvusi naudojama, todel pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma iikinems operacijoms ir iikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darl'tq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tA ataskaitini
laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos
keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyj e ,,Apskaitos
politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansindse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera
koreguojama.
Apskaitos politika gali brlti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes informacija uZ
visq ataskaitini laikotarpi turi bfiti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politik4 pana5aus
pobiidZio lkinems operacijoms ir lkiniams ivykiams.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitinis iverlis - remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turlo ir isipareigojimq vertg
ir tiketinq naud4 ar isipareigoj imus. nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir
isiparei gojimq verlei nustatyti.
Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vertes negali buti tiksliai
apskaidiuotos, o tik ivertintos.
Apskaitiniai iverdiai yra perZilrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi,
atliekant ivertinimE, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq lvykiq.
Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos klaidos
taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas t4 ataskaitini laikotarpi, kuri keitimas
buvo atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bUd4.
Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio iverdio pokydio, turi b[ti
parody'tas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eilirteje, kurioje buvo parodya pries tai buvusi
Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama
aiSkinamajame ra5te.
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Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo [kines operacijos ar [kinio ilykio registravimo ar del apsirikimo.
Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del kurios
praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali buti laikomos i5
esmes patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai3ka yra didesne nei 0,25 procento turlo
vertes.
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali blti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamojo
ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.
Klaidq taisymo ltaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje sEskaitoje, kurioje
buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatq
ataskaitos eiluteje, kurioj e buvo pateikta klaidinga informacija;
jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas
veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo
itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia,
kokia buvo. t. y. nekoreguojama.

Su esmines klaidos taisymu susijusi infomacija pateikiama aiSkinamajame raSte:
esminiq apskaitos klaidq pobldis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine klaida buvo padaryta;
kokiems finansines biikles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas turejo
itakos;
koregavimo suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant grynqji ataskaitinio laikotarpio
pervir3i ar deficit4.

I5sami apskaitos klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos AtidejiniLl, neapibreZtqjq

isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisynno apskaitos
tvarkos apra5e.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas

Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus pagal
atliekamas valstybes funkcijas, nustat).tas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.
Turtas. finansavimo sumos. jsipareigojimai. pajamos. sqnaudos ir pinigq srautai pirminiams
segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti
skiriami ir naudojami iStekliai.
Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq priskyrimo segmentui pagrindas
yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4 Institucijos veiklos dali apimandiam
Svietimo segmentui.
Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos
biitq pateikiama informacija finansinese ataskaitose.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq iplaukos ir i5mokos finansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini. turlo ir isipareigojimq. raip
pat pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, iSskyrus atvejus, kai konlretus VSAFAS
reikalauja butent tokios iskaitos.
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VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio iskaita gali bflti atliekama
finansin6se ataskaitose, pateikiant tik rez:ullal4 (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas s4naudas):
peln4 arba nuostoli. PatryzdLili, rentltatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, perleidus ar
pardavus ilgalaiki tur14, keidiant uZsienio valiut4.
Palyginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitinir] metq
klasifikavim4.
VSf Profesinio mokymo centras "Zirmflnai" parengtos finansines ataskaitos atitinka vie5ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes (VSAFAS).
Buhalterine apskaita tvarkoma naudojant buhalterines apskaitos programas IS FVA Dynamics

NAV ir ,,Stekas"

III AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikio nematerialaus turto isigijimo savikaina

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 208 519,79 Eur. Pilnai nudeveto, naudojamojo veikloje

ilgalaikio nematerialaus turto isigijimo savikaina - 191 565,42 Eur. Apskaidiuota amortizacijos

suma 2 440,86 Eur.

2 .Ilgalaikis materialusis turtas . Ilgalaikio materialiojo turlo isigijimo savikaina ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje sudaro 6 888 082,96 Eur. Nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios isigyta

ilgalaikio materialaus twto 9 345,54 Eur. Kit4 ilgalaik! materialqji turtq sudaro bibliotekq fondas ir

verslo valdymo sistema. Pilnai nudeveto, naudojamojo veikloje ilgalaikio turto lsigijimo savikaina 3

036 495,58 Eur,

2019 m. spalio 9 d. Svietimo, mokslo ir sporto ministerija perdave istaigai patikejimo teise

valdom4 nekilnojamqji turtq uZ 2 686 645,18 Eur., ir spalio 10 d. ilgalaikl materialqjl ir

nematerialqji turt4, kurio bendra likutine verle 2019 m. spalio 31 d. buvo 122 071,67 Ew ir

trumpalaiki materialqji tur14, kurio bendra isigijimo verte - 123 709,80 Eur.

Turtas investuojamas, didinant istaigos savininko valstybes, kuriai atstovauja ministerija, kapital4.

Nepriklausomo turlo vertintojo nustatyta bendra turto rinkos vefte - 166 349 Eur. .

Nebalansinese s4skaitose i5 viso apskaitoma 2 131 321,93 Enr, pagal panaudos sutarlis 1 419

13 3,05 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikiam materialiam turtui priskaidiuotas 32 345,78 Eur

nusidevejimas.

3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargas sudaro 15 996,40 Eur, tai: kuro atsargos

244,16Etx, maisto produktai 8 010,26 Eur, kitos atsargos sandelyje 4 581,87 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi isigyta atsargq uZ 81 149,08 Eur, sunaudota veikloje uZ 43 225,91 Elr.
UZbalanse apskaitomas iikinis inventorius, jo verte i5 viso 712 188,88 Eur, pagal panaudos sutarlis

kuriuo verte 16 954.34 E:ur.
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4. I5ankstinius apmokdjimus 24 012,89 Eur, 16 693,68 Eur sudaro apmokejimai tiekejams uZ

prekes ir paslaugos Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos 7 241,32 Eur - tai s4naudos uZ

prenumerat4 ir turlo draudim4.

5. Per vienerius metus gautinos sumos 720 984,41 Eur

Sukauptas gautinas sumas sudaro: gautinos sumos uZ turto nuom4 856,00 Eur, gautinos sumos uZ

parduotas prekes ir paslaugas 38 307,67 Eur, sukauptos finansavimo pajamos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje 668 337,45 Eur, t. t. sukauptos atostoginiq s4naudos 327 734,43 Eur. 192

998,30 Eur sukauptos pajamos iS UZimtumo centro( jos kaupiasi, nes s4naudos pripaZistamos i5

kar:to kai ivyksta, o pajamos, kai iSra5oma s4skaita fakttra.

Kitos gautinos sumos 14 339,29 Etn. Jas sudaro gautinos sumos i5 bendrabudio gyventojq uZ

komunalines paslaugas 4 032,01 Eur lmones ir fiziniai asmenys kompensuoja komunaliniq

paslaugq s4naudas , nes isiklrusios tame padiame pastate kaip ir mokykla, tadiau tik mokykla turi
._ sudariusi tiesiogines komunaliniq paslaugq sutartis su tiekejais. Gautinas pridetines veftes mokestis

10 307,28 Eur.

6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 3 23 095,38 Eur : istaigos banko sEskaitose - 3 019 624,47 Eur.

Grynieji pinigai kasose ir kelyje - 3 470,91Eur.

{staiga turi terminuotq indeli Luminor banke - 584 063,85 Eur.

7. Finansavimo sumos.

Per 2020 m. I ketvirti gauta iS SMSM pagal vykdomos programos finansavimo sum1 423 296,61.

Neatlygintinai gauta atsargrl 166,67 Etr.

8. fsipareigojimai

Visi mokyklos lsipareigojimai pa nacionalind valiuta - 540 953,01 Eur. Tiekejams moketinos

sumos 993,02 Eur.

Su darbo santykiais susijusius isipareigojimus - 208 467,94 Eur sudaro moketinos soc. draudimo

imokos ir moketinas gyventojq pajamq mokestis.

Sukauptas moketinas sumas sudaro sukauptas nepanaudotq atostogq rezervas - 284 002,29 Eur ,

kuris persiskaidiuojamas metq pabaigoje.

Kiti trumpalaikiai isipareigojimai - 47 489,76 Eur, tai mokiniq, kurie mokosi nuosavomis le5omis

gauti i3ankstiniai mokejimai 10 593,49 Eur ir moketinas pridetines vertes mokestis 36 126,35 Eur.

Vienintelis VS| Profesinio mokymo centro "Zirmlnai" savininkas - valstybe, istaigos savininko

teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija,

ministerijos ina3as 463 238,48 Eur.

9. Kitos veiklos pajamos
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Kitos veiklos pajamos 2020 m. kovo 31 d. sudaro - 86 225,57 Ew: uZdirbtos pajamos uZ suteiktas

mokiniq ir kitq gyventojq apglvendinimo paslaugas 22 170,7& Eur, uZ parduotas mokidams ir

kitiems vartotdams maisto produktus i5 valgyklos 61 588,28 Eur.

I0. Kitos veiklos s4naudos:

Kitos veiklos s4naudos 59 825,36 Eur tai apgyvendinimo ir valgyklos s4naudos.

I 1. Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniai iverdiai keidiami

12. Mokykloje per ataskaitini laikotarpi neapibreZtqjq I jimq ir neapibreZtojo turto nera.

L.e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhaltere

Romualdas Sta5inskas

Liucija Krivorukaja
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Profesinio molrymo centras "Zirm0nai"
(vr.!olo sehodaus subleklo 31t vrosoF sekto aus subFKq otupds pavadhhs)

305239644, Zirminq q. 143, LT-09128-Vitnius
(v egoF seh.daus subirklo, parensuslo velktos Gzltalq.rask ira.lba konsolduoiqjq veiktos rcztiatq araskaita, kodas,6dresas)

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.05 Nr.

Pateikimo valiula h tiksltmas: eunis

Eil. Nr. Stralpsniai Ataskaitinis laikotarpls Pradjes ataskaitinis
laikolarpis

1 2 3 4
1, Flnansin6s irlnvesticinasvelklos pajamos

11 Pelnas del valiutos kursopasikeitimo

1_2. Baudq ir delspinigiq pajam06

Pahlkanq pajamos

14 Dividendai

1.5. Kilos finansinds ir investicinds \,eiklos pajamosa

Pervestinos finansines ir in\,esticines vejklos pajamos

2. Finansinas lr lnvesticinas velklos sqnaudos 4,39

Nuostolis del \€liutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudq ir delspinigir.{ sEnaudos 4,39

23 Palilkanq sqnaudos

2_4 Kitos finansinas ir invesijcines \,eiklos sEnaudosi

3_ Flnansinds ir lnvesticin6s velklos rezultatas (1 - 2) -4,39

* Reiksmingos sumos turj b[ti detalizuojamos aiskinamojo ragto teksle.


