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Klaipedos lop5elis - darZelis
Klaipedos miesto savivaldybe. {staiga
iregistruota Juridinir4 asmenq registre,

{staigos pagrindine veikla -
Mokymo forma - dienine.

{staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybei nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Klaipedoi miesto mero potvarkiais, kitais
teises aktais bei istaigos nuostatais.

fstaiga neturi kontroliuoj amq arba asocijuotqiq subjektq; filialq ar kitq struktiiiiniq vienetq.
Per ataskaitin[ laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimg ir esnnniq klaidq tarsymq nebuvo.

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskai tini lukotaryi" 7 4.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika apima tikinirtr operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir tar.sykles. {staiga taiko tokiq uprkuitor'potltlta, kuri uZtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktrl kiekr.ieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, istaiga vaclovaujasi bendraisiais apskaitos principais, 

-nustarytais 
1-ajame VSAFAS

,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politika, Dkiniq iuykirl ir tikiniq
operacijq registravimo tvarka uhil<rina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informa cijayia:

1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
2. patikima, nes:
2.1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigq srautus;
2.2. parcdo flkiniu ivykiq ir iikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne'vien teising fo*Q,
3. ne5ali5ka, netendencinga;
4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
5. visais reik5mir,l4ais atvejais i5sami.
{staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuol at arba gana ilg1 laik4 tam, kad b6tq galima

palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq ataskaitq J,ro-.rir. Apsiaitos politika kelUiama
tik vadovaujantis 7-uo.iu VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq
taisyrnas" ir taikoma vielrodai visiems finansiniq ataskaitq straipsniams," kuriems turi itakos apskaitos
politikos keitimas.

Bendrieji apskairos principai, metodai ir taisyklds
Tvarkant {staigos apskait4 ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS. Ukines

operacijos ir ilykiai registruojami ir finansines ataskaitos sudaromos taikant Siuos bendruosius

I. BENDROJI DALIS

(toliau - fstaiga) yra biudZetine istaiga, kurios savininkas -
finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto. fstaiga
kodas 190428845, adresas Kalnupes g. 6., Klaipeda.
ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.



apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tgstinumo; periodi5kumo; pastovumo; piniginio mato;
palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio vir5enybes prie5 form4.

Visos frkinei operacijos ir flkiniai ivykiai KMSA ir B{ apskaitoje registruojami nurodant Siuos

detalizuojandius poZymius: lesq Saltini; program4 ir priemong; projekt4; valstybes funkcijq valstybes ir

savivaldybiq biudZetq i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni; padalini; kit4 vie5ojo

sekloriaus subjekt4, jei apskaitos operacija su juo susijusi.
Visos Ekines operacijos ir irykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio ). Reik5minga informacija yra tokia, kurios
nepateikimas arba:ltlaidingag pateikimas gali i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos
vartotoj q priimamus sprendinius

Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l3-ajame VSAFAS

,,Nematerialusis turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir
taisykles - 22-ajarre VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Nematerialusis turtas yra pripaListamas ir
registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-jame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui
nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. I5laidos, 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 naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto
pagerinimas. Jei po atliktq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes ekonomines naudos, atlikti
darbai nepripaiistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio
s4naudos.

I5ankstiniai apmokejimai vt nematerialqji turtq apskaitoje registruojami tam skirtose
nematerialiojo turto s4skaitose. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4
amortizacij4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Jei nematerialiojo turto tarnavimo laikas neribotas; tokio turto
amortizacija neskaidiuojama, ir finansinese ataskaitose jis parodomas isigijimo savikaina, atemus
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto
naudingo tarnavimo laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo turto vieneto
anortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo

likvidacine verte, kai tutas perleidiiarnas, nura5omas, pirmos dienos. Ne.materialiojo turto naudingo
tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas juridines teises, neturi bfiti ilgesnis uZ
juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto
amortizacijos normatyvai, patvirtinti KMSA direktoriaus arjo fgalioto asmens isakymu.

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupta arnortizacrlak, jeiyra,

nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultarnl
ataskaitos straipsnyj e

Ilgalaikis materialusis turtas
. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2-ajame VSAFAS

,,Ilgalaikis materialusis turtaso', ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos
metodai ir taisykles -22-ajane VSAFAS ,,Turto nuvertejimas".

Ilgalaikis materiaiusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto s4vok4, ir l2-a1ame VSAFAS nustat5rtus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus. Pirminio prrpaLinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.



Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto

pagerinimu, jei padi{ina turto funkcijq apimti arba reik5mingai pailgina turto naudingo tarnavimo laik4

ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto

isigijimo r*it uitru ir, jeigu ,eikia, patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba

nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte

re gistruoj ama kaip ataskaitinio laikotarpio sq4audos.
Ilankstiniai apmokejimai uL ilgalaiki materialqii turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojb turto-sqskaitose. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis matdrialusis turtas, i5skyrus
kulturos vertybes (kilnojamaiias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir Zemg, finansinese ataskaitose
rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Kulturos ir kitos
vertybes bei Zeme po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose rodoma tikrqa verte.

Ilgalaikio materialiojo hrto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo
kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte,
kai turtas perleidZiamas, nura5omas, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 metod4
pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyl'us, patvirtintus KMSA direktoriaus ar jo

igalioto asmens isakymu. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas
atsiZvelgiant i sutartis ar kitas juridines teises, neturi bDti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo
laikotarpi. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir,
jei yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyj e

Biologinis turtas
Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis turtas ir

mineraliniai iStekliai". Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16-
ajame VSAFAS nurodyus turto pripaZinimo kriterijus. Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio
vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje registruojamas tikr4ja verte. Kai tikroji verte negali
b[ti patikimai nustatlta, turtas apskaitoje registruojama$ ir finansinese ataskaitose rodomas taip:

f . isigijimo savikaina, jei ji gali b[ti patikimai nustatyta (paskesnio vertinimo metu apskaitoje
registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius);

2. simboline vieno lito verte, jei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali btrti patikimai
nustatyta.

I5ankstiniai apmokejimai uL biologini turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio
turto s4skaitose. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina ir, jei'yra, vertes
pasikeitimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

Atsargos
Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargoso'. Pirminio

pripaiinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grqqarcalizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5
jq maZesne. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIFO
(,,pirmas gautas - pirmas i5duotas") budas. Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine
verte pripaZistama s4naudomis t4 laikotarpi, kuri pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos
vie5osios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq btd4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu



arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorrus.
Atiduoto naudoti [kinio inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamas [kinis
inventorius, kurio balansine verte pries ji nura5ant i s4naudas buvo 50 (penkiasdeSimt) eury ir didesne,
kiekine ir vertine i5rai5ka registruoj amas nebalansinese s4skaitose.

Finansinis turtas
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajame VSAFAS ,,Jungimai ir

investicijos i asocijuotuosius subjektus", l5-ajame VSAFAS ,,Konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq
rinkinys ir investidijor i koptroli,uojamus subjektus" ir l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai isipareigojimai". Finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Ilgalaikiam
finansiniam turtui priskiriama: investictjos i nuosalybes vertybinius popierius ir po vienq metq
gautinos sumos. Trumpaiaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienus metus gautinos sumos ir
pinigai bei pinigq ekvivalentai.

Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Kiekvien4

kart4 sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos ivertinamos amortizuota savikaina,
per vienus metus gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.

Pinigai ir pinigg ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose.

I5ankstiniai apmokdjimai
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
Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS

,,Atsargos",17-ajane VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 22-ajane VSAFAS

,,Turto nuvertejimas". Siuose VSAFAS nurodyi ir turto nuvertejimo poZymiai, ir polymiai, pagal
kuriuos vertinama, ar nuvertejimas i5nyko arba sumaZejo. Turtas yra nuvertejgs, kai turto verte yra
sumaZejusi, t.y. jo balansine verte yra didesne uZ tiketin4 atgauti sum4 uL,t1twtq. Nuostoliai del turto
nuvertejimo apskaitoje registruojami, jeigu yra turto nuvertejimo pozy-rniq. Kai yra nuvertejimo
poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansine verte.

Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkfirimo negali vir5yti jo balansinds vertes,
kuri biitq bur.usi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas. PripaZinus ilgalaikio materialiojo
ar nematerialiojo turtc nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos b[simiesiems ataskaitiniams
laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji
(amortizuojamojl) verte po nuvertejimo bfltq tolygiai paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo
laik1, t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tar.navimo 1aik4, maiinarfi nusidevejimo
sqnaudas.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 20-a1ame VSAFAS ,,Finansavimo

sumosoo. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-qarne VSAFAS nustatl'tus kriterijus.
Finansavimo sumos - {staigos i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos s4iungos ar i5 kitq

Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas {staigos nuostatuose nustatltiems tikslams



pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igpvendinti. Finansavimo sumos gautus arba

;fa>b>>p*;>::)i:p1:n*rpp>:ltSrtr:a:s-p$5r\\\'ta>\:uSa:'t\\a\\ssrx\s5iWsssS\\,)S$SS\\i\\d\
gautQ turt4.

Apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirmini finansavimo Saltini.
UZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam turtui

isigyti; finansavimo sumas ilgalaikiam turtui isigyti; finansavimo sumas biologiniam turtui isigl'ti;
finansavimo sumas atsargoms isigyti; finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 tais. laikotarpiais, kuriais
patiriamos s4naudof, dengiataos i5.finansavimo sumq. Panaudotos finansavim6 sumos registruojamos
t4 pati ataskaitini laikotarpi, krlri patiriirmos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq, jeigu

finansavimo sumos gautos arba mokejiriro paraiSka 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, kri pateikiama mokejimo
parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos). Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo
sumos s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos
finansavimo sumos, registruojant finansavimo sumas (perduotas). Gautos ir perduotos ne VSS
hranavuno DurrrD;, '7:\itratr Sr=.r\'ras suinsrti;z:, :egr$:ut)mrl>h>\pSrlrmtsa:r'\nrl \T}abt\ss, h$ltr
pripaZjstant frnansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

Finansiniai isipareigojimai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajane VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji

isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai",Ig-alame VSAFAS ,,Nuoma, finansine
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajarnrre VSAFAS .Sq darbo santykiais
susijusios iSmokos". fstaigoje visi isipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg

isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai

isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas Sie isipareigojimai
ivertinami: ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina; trumpalaikiai isipareigojimai - isigijimo
savikaina.

Atiddjiniai
Atidejiniai pripaiistami ir registruojami apskaito.le tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

fstaiga turi dabarting teising prievolg ar neatiaukiam1 pasiLadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyti bus
reikalingi i5tekliai (tikimyb€ didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma.gali bflti patikimai ivertinta.
Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai ndra pripaiistar'ni, o informacija apie neapibreZt4ji
isipareigoj imq, yra pateikiama finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te.

Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti lO-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos"

fu 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos". Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra
uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vieSosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. Pajamq dydis ivertinamas tikr4ia verte. Jeigu numatytas
atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka gaut1. arba gautin4
pinigq arba jq ekvivalentq sumq. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo
laikotarpis ir pal[kanos nera iSskirtos iS bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas
diskontuojant atsiskaitymo sumg, taikant rinkos palflkanq nonn% buvusi4 pajamq pripaZinimo
momentu.



Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad fstaiga gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai fstaiga gali
patikimai ivertinti sri pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas. Kai fstaiga privalo pervesti surinktas le5as

! biudZet4 ir neturi teises gauti jq i5 biudZeto atgaI, apskaitoje pripaZistamos pajamos ir registruojamos
pervestinos pajamos.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sqnaudos, kurios
bus padengtos i5 finansavimo sumq, gautq i5 Europos S4jungos (finansine parama), valstybes biudZeto,
savivaldybes biudZeto, kitr+ Saltiniq, arba kai perleidZiamas turtas, kuris buvo isigytas i5 finansavimo
sumrl. Apskaitoje prTpaZistam.os pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansineS ir investicines veiklos
pajamos.

S4naudos
Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustagrtos ll-ajame VSAFAS ,,Sqnaudos".

Sqnaudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita, principai
nustatyti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS. S4naudos apskaitoje pripaZistamos
vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su
jomis susijusiod pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini
laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos
ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4
pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Finansavimo sqnaudos apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai i5 istaigos pajamq suteikiamos
finansavimo sumos kitiems subj ektams.

S4naudq dydis ivertinamas tikr4ja verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas yra trumpesnis
arba lygus 12 m€n., tikroji vert€ atitinka sumoket4 arba moketin4 pinigq arba jq ekvivalentq sum4. Tais
atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir palfikanos ndra i5skirtos i5
bendros moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4, taikant rinkos
pal[kanq nonn4, galiojusiq isipareigojimo pirminio pripaZinimo momentu. KMSA ir Bf apskaitoje
pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos s4naudos.

Sandoriai uisienio valiuta
Sandoriq uisienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2I-ajane VSAFAS ,,Sandoriai uZsienio

valiuta". Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio ir nacionalines valiutos kurs4. Valiutiniq straipsniq
likudiai perkainojami pagal atask4itinio laikotarpio pabaigos Lietuvos .b*ko skelbiam4 Lietuvos
Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki. Pelnas ir nudstoliai i5 sandoriq uisienio
valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reikSto turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami

Poataskaitiniai ivykiai
Po ataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatytos 18-

ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreLtasis turtas ir poataskaitiniai

ivykiai". Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie {staigos finansing padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg
parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines bfikles, veiklos rezulta'nl ir pinigq srautq
ataskaitose. Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame ra5te, kai jie reik5mingi.
Reik5mingu ivykiu leikomas toks ivykis, kai informacijos apie ji nepateikimas btitq laikomas esmine
apskaitos klaida, arba galetq i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos vartotojq priimamus

sprendimus.



Tarpusavio uiskaitos ir palyginamoji informacija
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir sqnaudq

tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bfitent tokios
uZskaitos (pvz., del draudiminio ivykio patirtq s4naudq uZskaita atliekama su gauta draudimo i5moka).

Apskaitoje atliekamos Sios tarpusavio uZskaitos: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas pelnas arba
nuostolis i5 turto pardavimo; finansinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje
registruoj amas tik sandorio rezultatas.

Finansinese "ataskaitose turi bUti pateikiama ataskaitiniq ir praejusiq finansiniq metq
informacija. Jei buvo pakeisti finansiniq ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, straipsniq pateikimas
ar klasifikavimas, praejusirl finansiniq metq sumos, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq
sumomis, turi buti pateikiamos 7-qame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitinirl iverdiq keitimas ir
klaidq taisymas" nustat'yta tvarka. Informacija apie apskaitos principq ir apskaitiniq iverdiq
pasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiama aiSkinamajame
ra5te.

Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo atvejai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". {staiga pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi
nuostatomis, pateiktomis l-ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje".
Apskaitos politikos keitimu laikomas ukiniq operacijq ir Dkiniq ivykiq pripaZinimo apskaitoje
pakeitimas bei del Sio pakeitimo atsirandantis turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba)
s4naudq vertinimo apskaitoj e pokytis.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini bld4, t. y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi taikoma, todel pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma Dkinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri daro apskaitos
politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq
laikotarpiq informacijai,'registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kuri 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 ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.
y. nekoreguojama.

Apskaitiniq iveriig keitimas
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pu"., nusidevejimas skaidiuojamas

tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apskaidiavimo taisykle (pvz.,
nusidevejimo normatyvas). Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame
VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". {staigos apskaitoje gali
biiti registruojami tokie iverdiai: ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas; ilgalaikio nematerialiojo
turto amortizacija; turto nuvertejimo nuostoliai; sukauptos gautinos sumos; sukauptos pajamos;
sukauptos sqnaudos; sukauptos moketinos sumos; amortizuotos savikainos pasikeitimas; atidejiniai.

Apskaitiniai iverdiai yrapertiurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq. Apskaitiniq iverdiq
pasikeitimams ivertinti fstaigos direktoriaus arba jo igalioto asmens isakymu gali bflti sudaroma
komisija, atsakinga uZ tinkam4 aplinkybiq ir informacijos, lemiand,ios apskaitini i".ttt tatp pat
poveikio nustatym4 ir parodym4 finansinese ataskaitose.



Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i tQ veiklos rezultatq ataskaitos eilutg,
kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik
finansines b[kles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas'.. Ataskaitiniu laikotarpiu gali b0ti pastebetos apskaitos
klaidos, padarytos piaejusiq 4taskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma
esmine, jei jos vertine i5raiSka individualiai arba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustatytomis
klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,25 procento per praejusius finansinius metus fstaigos
gautq finansavimo sumq vertes.

Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansindse ataskaitose parodoma taip:

1. jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje
buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatt4 ataskaitos eiluteje,
kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

2. jei apskaitos klaida esmind, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas
veiklos rezultafil, 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 ai5kinamajame
raSte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio nematerialiojoturto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansine verte.
Nematerialioio turto iu naudi tarnavimo laikasmo

Ilgalaikio turto grupes
Turto amortizacijos normatyvai

(metais)
Programine iranea. ios lisenciios ir technine dokumentaciia 2

Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal nematerialiojo turto grupes
pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi pateikta l3-ojo VSAFAS 1 priedo ,,Nematerialiojo turto
balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" formoj e.

Visi5kai amortizuoto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje nematerialiojo turto isigijimo
savikaina 2684,15 Ew.

2. llgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte.
Ilgalaikio materialiojo turto grupiq naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio turto grupes Turto amortizactlos normatyvai
(metais)

Pastatai
Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plyq storio,
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelLbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdensimai ir densiniai - eelZbetoniniai) pastatai

100

Ma5inos ir al

Gam maSinos ir iren*iniai 10
Kitos ma5inoslr renglnlal 10



Baldai ir biuro iranga
Baldai
Komoiuteriai ir iu iransa 4
Kita biuro iransa 6
Kitas ilsalaikis materialuss turtas
Kitas ilealaikis materialuss turtas 5

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes
pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateikiamas 12-ojo VSAFAS I priedo ,,Ilgalaikio materialiojo
turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" formoje.

Visi5kai nudeveto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto isigijimo
savikaina 21087,02F;ur.

3. Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS 1 priedo formoje
ooAtsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi".

4. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo formoje.
5. Informacrj4 apie per vienus metus gautinq sumrl isigijimo savikain4, nuvertejim4 ir balansing

vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ir gautinas sumas i5 vie5ojo sektoriaus subjektq
pateikiama 17-ojo VSAFAS 9 priedo 6clnformacij aapie per vienerius metus gautinas sumas" formoje.

Gautinq imokq nuvertejimas pripaZintas del pradelsto mokejimo termino.
6. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama l7-ojo VSAFAS 11 priedo

formoje.
7. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

ataskaitini laikotarpi pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedq formose. Finansavimo sumq straipsnyje
nurodyti gauto finansavimo likudiai.

8. Informacija apie kai kuriq moketinq sumq balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio
dien4 ir informacrj4 apie moketinas sumas vie5ojo sektoriaus subjeklams pateikiama 17-ojo VSAFAS
12 priedo ,,Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas" formoje.

s moketinas sumas sudaro:
Tiekeio pavadinimas Suma Eur

302577612 AB "LESTO" 80.02
140089260 AB "Klaipddos vanduo" 0,63
110694894 UAB "Berendsen textile service" 29,23
301506046 UAB "Elektrum Lietuva" r45.43

I5 viso: 255,31

9. Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo
"Pagrindines veiklos kitos pajamas" formoje.

10. Pagrindines veiklos s4naudq pagal segmentus informacija pateikiama 25-ojo VSAFAS 1
priedo "Segmentai" formoj e.

1 1. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2872,67 Eur.
12. fgyvendinant Nacionalinio euro ivedimo plano igyvendinimo priemoniq planq, patvirtintq

Lietuvos Respublikos Vlrriausybes 2013 m. gruodZio 4 d. nutarimuNr. 1173,,D01 nacionalinio euro

ivedimo plano igyvendinrmo priemoniq plano patvirtinimo'o nuo 2015 m. sausio I d. piniginis vienetas
buvo pakeistas i eur4. [staiga ataskaitini laikotarpi finansiniq ataskaitq duomenis pateike eurais.
Palyginamieji praejusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, i5reik5ti litais, buvo perskaidiuoti i eurus
taikant neat5aukiamai nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kurs4 ir apvalinant pagal Nacionalinio euro

ivedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.



13. Skirtumq, atsiradusiq apskaitos duomenis perskaidiuojant i eurus, suma 1,94 EUR plJrpa}linta
ankstesniq metq deficitu.

14. Skirtumq, susidariusiq det apskaitoje eurais uiregistruotq, bet apmokamq litais sumq
perskaidiavimo grynqjq eury ir litq bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.
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