
KLAIPEDOS LOPSELIS _ DARZELTS VERSME

2022M,. GRUODZIO 31 D. METINIU FINANSINTU ATASKAITU RINKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Versme" (toliau - lstaiga) yra biudZetine lstaiga. kurios savininkas- Klaipedos miesto savivaldybe. lstaiga finansuojama iS Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto.
f staiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, 190428845. adresas Kalnupes g. 6. Klaiped-a.

lstaigos pagrindine veikla - ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10. Mokyrno fbrma - dienine.
lstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitornqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. f staiga savo veikloje vadovau.iasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos lstatymais, Vyriausybes nutarimais. Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes admilistraciioi ,lirektoriaus
!sakymais, Klaipedos miesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bei !staigos nuostatais.

lstaiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqiq subjektq; filialq ar kitq strukturiniq vienetq.
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisyrnq nebuvo.

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitin! laikotarp! 75.

II. APSKAITOS POLITIKA

l. Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir lvykiq pripaZinimo. !vertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.

2. lstaiga taiko toki4 apskaitos politikq, kuri uZtikrina, kad apskaitos duonrenys atitiktq
kiekvieno taikytino VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansinds atskaitomybes standarto (toliau
VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, lstaiga vadovauiasi bendraisiais
apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS ,,lnfbrmacijos pateikimas finansirriq ataskaitq
rinkinyje".

3. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadove (toliau - Apskaitos vadove)
pateikta apskaitos politika taikoma taip, kad finansinese ataskaitose pateikiama inlorrnaciia butq svarbi
vartotojq sprendimams priimti; patikima, nes teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir
pinigq srautus bei parodo fikiniq ivykiq ir CIkiniq operacijq ekonoming prasmg. ne vien teising lbrmE;
ne5aliSka, netendencingal' apdairiai pateikta (atsargumo principas) ir visais reikSmingais atvejais iSsarni.

4. lstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 ram. kad butq galirna
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenis. Tokio palyginimo reikia
f staigos finansines bDkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi lendenci.ionrs
nustatyti.

5. Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ..Apskaitos politikos.
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq
straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykles

6' Tvarkant lstaigos apskaitq ir sudarant finansines ataskaitas, vadovau.iamasi VSAFAS.
7. Apskaitoje [kines operacijos registruojami ir finansines ataskaitos.sudarornos taikant Siuos

bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkurno. pastovumo.



piniginio mato, palyginimo. atsargumo, neutralumo, turinio virSenybes prieS fbrm4.
8. Pagal subjekto principq fstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma lstaigos

apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansiniq ataskaitq rinkiniai. Balansinese ,qiLuitir.
registruojamas tik.ios nuosavas, patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybes ir
savivaldybes tuftas, finansavimo sumos ir !sipareigojimai, grynasis turtas, pajamos iis4naudos. i'urtas.
valdomas ir naudojamas kitomis teisemis (pvz., pagal panaudos ar nrornor sutart!). registruojamas
apskaitoje nebalansinese s4skaitose.

9. lstaigai leidZiamas vykdyti 0kines operacijas nustato teises aktai. Pagal turinio virSenybis
prie5 form4 princip4 apskaitoje [kines operacijos vertinami ir pripaZlstami pagallq ekonoming prur,rg
ir turini, neatsiZvelgiant i tai, ar toki4 [king operacij4 vykdyti, sandor! sudaryti leidZia teises aktai.

10. \'isos ukines operacijos registruojami s4skaitq plano registravimo sqskaitose taikant
Apskaitos vadovq, parengtE pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus. metodus ir taisykles).
atskiroms 0kinems operacijoms ir lvykiams. finansiniq ataskaitq elemeniams arba straipsniams ir
apskaitos procedIroms.

ll. I-tkines operacijos apskaitoje registruojami nurodant Siuos detalizuojandius poZymius: leSq
Saltini, program4, valstybes funkcijq, valstybes ir savivaldybiq biudZetq iSlaidq ir pajamq ekonomirres
klasifikacijos straipsn!. padalini, kitq vie5ojo sektoriaus subjektq, jei apskaitos operacila su juo susiiusi.

12. Visos Dkines operacijos apskaitoje registruojami eurais ir centais. apvalinant iki Simtqlq euro
daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

13. Reik5minga infbrmaciia yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikirnas gali
iSkreipti finansinE ataskaitq ir paveikti informacijos vartotojq priimamus sprendimus.

14. Toliau pateikiama taikoma apskaitos politika. apimanti atskirus finansiniq ataskaitq
elementus arba straipsnius, 0kines operacijas ir jq apskaitos proced[ras.

Nematerialusis turtas

15. Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l3-a.iame VSAFAS
,,Nematerialusis turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskiitos metodai ir
taisykles - 22-ajame VSAFAS,,Turlo nuvertejimas,,.

16. Nematerialusis turtas yra pripaListamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-.lame
vSAFAS pateiktq sqvok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriteriius.

17. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas !sigijimo
savikaina.

18. ISlaidos, patirtos po pirkto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo. didina nematerialiojo
turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nel,arerialuiis
turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Jei po
atliktq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes ekonomines naudos. uitifti daiba-i nepripaZ!stami
esminiu pagerinimu, o 5iq darbq verte registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.

19. ISankstiniai apmokejimai uZ nematerialqi! turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose
nematerial ioj o turto s4skaitose.

20. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas.
finansinese ataskaitose yra parodomas !sigijimo savikaina. atemus- sukaupt4 amortizacijq ir
nuvertejim4. jei jis yra' Jei nematerialiojo turto tarnavimo laikas neribotas (pvz".. pletros OaiUai.
literatDros, mokslo ir meno klriniai), tokio turto amortizacija neskaidiuojama, ir finalsinese ataskaitosejis parodomas isigijimo savikaina, atemus nuvertejimq. jeijis yra.

21. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatytE
turto naudingo tarnavimo laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirn.,o. dienos ir
nebeskaidiuo.iama nuo kito menesio pirmos dienos, kai nematerialusis turtas perleidZiamas, lura5omas



arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to nematerialio.io turto vieneto nuvertejimas. lygus jo
likutines vertes sumai.

22. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant ! sutarlis ar kitas
juridines teises, neturi bUti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarp!. Nematerialio.io turto
naudingo tarnavimo laikas nustatomas vadovaujantis l3-ojo VSAFAS .,Nematerialusis turtas"
nuostatomis. Jeigu nepavyksta objektyviai nustatyti nematerialiojo turto vieneto naudipgo tarnavimo
laiko vadovaujamasi patvirtintais nematerialiojo turto amortizacijos normatyvais.

23. Kai turtas parduodamas arba nura5omas. jo isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir. jei
yra, nuverteiimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

Ilgalaikis materialusis tu rtas

24.llgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2-a.iame VSAFAS
,,llgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejirno apskaiciavimo ir apskaitos
metodai ir taisykles -22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas...

25.llgalaikis materialusis turtas pripaZ!stamas ir registruojamas apskaitoje. jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir l2-ajame VSAFAS nustaiytus ilgalaikio-maierialiojo turto
pripaZin imo kriterij us.

26. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registrLrojamas
jsigijimo savikaina.

27. llgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZ!starrri esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkc;.jq apimJi arba reik5mingai pailgina turto nauclingo tarnavimo
laik4 ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte aiOinur* ilgalaikio marerialiojo turro
!sigijimo savikaina ir, jeigu reikia. patikslinamas likgs turto naudingo tarnavirio laikas..tei atliktl darbai
nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apinrties. arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZ!stami esminiu pagerinimr-r, o"8iq'darbq verte
regi struoj ama kai p ataskaiti n io lai kotarp io sqnaudos.

28. I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirrose
i lgalai kio material iojo turto s4skaitose.

29. Po pirnrinio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas. iSskyrus kulturos vertybes
(kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir Lemq, finansinese ataskaitose rodomas isigiiimo
savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jeijis yra. Kult[ros ir kitos vertybes t.Iz.*.
po pirminio pripaZinimo finansindse ataskaitose rodoma tikrqja verte.

30. llgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaiciuojantas nuo
kito menesio pirmos dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine vefte sutarnpa su jo
likvidacine t'erte. kai ilgalaikis materialusis turtas perleidZiamas, nurasomas, perkeliamas ! atsargas
arba kai apskaidiuojama ir uZregistruojama to turto vieneto nuvertejimo suma lygi skirtumui tarpi.lo
likutines vertes ir likvidacines vertes

31. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas vadovaujantis l2-ojo
VSAFAS ,, Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatomis. Jeigu nepavyksta objektyviai nustaiyti ilgalaikio
materialio.io tutlo vieneto naudingo tarnavimo laiko vadovaujamasi patvirtintais ilgalaikio mate"rialiojo
turto nusidevej i mo normatyvais.

32. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant ! sutartis ar
kitas juridines teises, neturi buti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikoiarpj.

33' Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo lsigijimo savikaina, su'kauptas nusidevejimas ir"jei yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos



rezu ltatll ataskaitos strai psnyj e.

Biokrginis turtas

34. Biologinio tutto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l6-ajame VSAFAS ..Biologinis
turtas".

35. Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, .ieigu atitinka l6-ajame
VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kriterijus.

36. Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje
registruojamas tikrqia v'erte. Kai tikroji verte negali blti patikimai nustatyta. turtas apskaitoje
registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas savikaina, jei ji gali buti patikimai nustatyta
(paskesnio vertinimo metu apskaitoje registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas lsigijimo
savikaina, atemus nuvertdj i mo nuostol ius).

37. I5ankstiniai apmokejimai uZ biologini turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio
turto s4skaitose.

38. Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina ir. jei yra, vertes
pasikeitimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos strai psnyje.

Atsargos

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

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqja realizavimo verte.
atsiZvelgiant i tai, kuri i5.iq maZesne.

41. Atsargos nukainojamos iki grynosios realizavimo veftes tam, kad jq balansine verld
nevirSytq b0simos ekonominds naudos ar paslaugq vertds. kuriq tikimasi gauti Sias atsargas pardavus.
paskirsdius ar panaudojus.

42. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIFO
(,,pirmas gautas - pirmas iSduotas") bLidas.

43. Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine verte pripaZjstama s4naudomis tq
laikotarpi. kuri pripaZlstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vieSosios paslaugos. Atsargq
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

44. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio
inventoriaus vefte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamas [kinis inventorius. kurio balansine verte
prie5 ji nuraSant i s4naudas buvo didesne nei didesne nei 50 (penkiasdeSimt) eurq, kiekine ir vertine
iSraiSka registruojamas nebalansinese s4skaitose.

Finansinis turtas

45. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajame VSAFAS ..Jungimai ir
investicijos i asocijuotuosius subjektus", l5-ajame VSAFAS ,,Konsoliduotqlq finansiniq ataskaitq
rinkinys ir investicijos i kontroliuojamus subjektus" ir 17-ajame VSAFAS .,Finansinis turtas ir
finansiniai ! siparei goj imai".

46. lstaigos finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumparaik!.
4T.llgalaikiam finansiniam turtui priskiriama investicijos ! nuosavybes vertybinius popierius bei

po vienq metq gautinos sumos.
48. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos surnos bei pinigai ir

pinigq ekvivalentai.



Gautinos sumos

49. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra lvertinamos !sigijimo savikaina.
50. Kiekvienq kart4 sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos iverlinarnos

amortizuota savikaina, per vienus metus gautinos sumos - isigijimo savikaina, atimus nuvertejimo
nuostolius.

51. Jeigu sutartyje pal[kanq norma nera numatyta arba ji yra reikSmingai (2 (dviem)
procentiniais punktais) maZesne nei rinkos palDkanq norma, galiojusi gautinos trror pirminio
pripaZinimo momentu, gautinq sumq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos
palukanq normq, buvusiq gautinq sumq pirminio pripaZinimo momentu.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

52. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose.
53. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios investicijos. kurios gali b[ti greitai ir

lengvai iSkeidiamos i Zinom4 pinigq sum4. Tokiq investicijq terminas nevirSija trijrl menesiq. o vertes
pokydiq rizika yra labai nedidele.

ISankstiniai apmokej imai

54. ISankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami lsigijimo
savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. sudarant finansines ataskaiias, parodomi
i sigij i mo sal'i kai na atemus nuvertej imo nuostol ius.

Turto nuvertejimas

55. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS
,,Atsargos",17-aiame VSAFAS,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai'' ir 22-ajame VSAFAS
,,Turto nuvertejimas". Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo-ptZymiai. ir ptZymiai. pagal
kuriuos veftinama, ar nuvertejimas isnyko arba sumaZejo.

56. Turtas yra nuvertejgs, kai turto verte yra sumaZejusi. t.y. jo balansind verte yra didesne uZ
tiketin4 atgauti sumq uZ t4 turt4.

57. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami, jeigu yra turto nuvertejimo
poZymiq. Kai yra nuvertdjimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte. kuri palyginama su iurto
balansine verte.

58. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotLl nLrostoliq suma
malinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines.
finansines ir investicines arba kitos veiklos s4naudas.

59. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nuraSymui. Turto nuvertejimo atve-iu yra maZinarna
turto vieneto balansine verte, tadiau iSsaugoma informacija apie turto !sigilimo tuuikuin4, t.y. turto
vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje s4skaitoje. Finansinio turto nuvertejimo iu*o. neturi vir5yti !sigilimo
savikainos pirminio pripaZinimo metu ar amortizuotos savikainos, kuri bltq buvusi, jei nuvertl;imas
nebUtq buvgs pripaZintas.

60. Kai velesni ataskaitinf laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta
turto nuvertejimo suma. turto balansine vertd po nuvertejimo atk[rimo negali virsyti jo balansines
vertds, kuri butq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutq buvgs pripazintas.

6l . PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuverte.iimo nuostolj.



perskaidiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turlo nusidevej imo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojarnoji) verte po luver-tejimo butq toll,giai
paskirstyta per vis4 likus! jo naudingo tarnavimo laikq, t. y. nuvertejimo ,r,ru nrd.vima per llkus!
naudingo tarnavimo laik4, maZinant nusidevejimo sqnaudas.

62. lstaigos apskaitoje gali bDti registruojamas 5io turto nuvertejimas: ilgalaikio rnaterialiojo
turto, ilgalaikio nematerialiojo turto, biologinio tLrrto. kurio tikrosios vertds nustat,,-ti nelrnanoma. tojel
Sis turtas apskaitomas lsigijimo savikaina, atemus to tufto nuvertejim4, po vienq metq gautinll sLrmq.
per vienus metus gautinq sumq, i5ankstiniq apmokejimq, atsargq, pinigq ir pinigq ekvivalentq.

Finansavinlo sumos

63. Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 20-ajame VSAFAS
,,Finansavinto sumos".

64. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
65. Finansavimo sumos - i5 valstybds, savivaldybes biudZeto, Europos sqiungos oi is fitq

Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas lstaigos nuostatuoie nusiatyiiems tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms !gyvendinti. Finansavi*o ,r,ro, apirna
gautus arba gautinus pinigus ir kit4 tult4 pavedimams vykdyi, kitas lesas iSlaidoms kompelsuoti.
paramos budu gaut4 turtq.

66. Le5os, kurias lstaiga pervedd ! biudZet4 ir gavo (ar turi teisq argauti) iS biudZeto atgal (pvz."
uzdirbtos pajamos, pervestos i biudZetq) nera laikomos flnansavimo sumomis.

67. Apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirrnin! finansavimo
5altin!.

68. LlZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirtj skirstomos ! finansavimo sumas
nepiniginiam turtui isigyti, finansavimo sumas ilgalaikiam turtui !sigyti, finansavimo sumas
biologiniam turtui isigyti, finansavimo sumas atsargoms isigyti. finansavlmo sumas kitoms islaidorns
kompensuoti.

69. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gaunamos kaip neatlygintinai gautas
ilgalaikis, biologinis turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam, niotoginium turtu] arba
atsargoms isigyti.

70. Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
iSlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms iSlaidoms kompensuoti. yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui !sigyti.

71. Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 tais laikotarpiais. kuriais
patiriamos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq. Panaudotos finaniavimo sumos registruojamos
tq pati ataskaitini laikotarpi, kuri patiriamos s4naudos, dengiamos iS finansavimo irn1q. jeigu
finansavimo sumos gautos arba mokejimo paraiSka pateikta. Jei hnansavimo sumos nebuvo gurio, ur[u
mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo pajamor, o f,u,1oudotosfinansavimo sumos pripaZistamos tik t4 ataskaitin! laikotarp!, kur! pateikiu*a ,rok.;irno paraiSk a arba
gaunami pinigai (fi nansavimo sumos).

72. Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos s4naudomis nepripazlstamos. perdavus
finansavimo sumas kitierns VSS, maZinamos gautos finansavimo sumos. registruojant finansavimo
sumas (perduotas).

73. Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, !skaitant suteiktas subsidiias.
registruojamos kaip finansavimo s4naudos, kaftu pripaZjstant finansavimo, kuris buvo skiftas Siam
tikslui, pajamas.

74. Finansavimo s4naudomis VSS perduotos sumos pripaZlstamos tik tuomet, kai kiti VSS
fi nansuojami savo uZdirbtomis Ie5omis.



Finansiniai !sipareigojimai

75. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-a.iame
VSAFAS .,Finansinis turtas ir finansiniai !sipareigo.iimai", l8-ajarne VSAFAS ".Atidejiniai"neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai". l9-ajarne VSAFAS
,.Nuoma, finansin0 nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS ..Su dartro
santykiais susijusios i5mokos".

76. Visi isipareigojimai laikomi finansiniais jsipareigojimais. Pagal trukmg !sipareigojiprai
skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

77. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai jsipareigojimai lvertinami lsigiiimo savikaina.
78. Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas !sipareigojimai !vertinami: ilgalaikiai

!sipareigojimai - arnortizuota savikaina; trumpalaikiai !sipareigojimai -lslgijimo savikaina.
79. Jeigu sutartyje pal[kanq norma nera numatyta, arba ji yra reik5mingai (2 (dviern)

procentiniais punktais) maZesne nei rinkos palIkanq norma !sipareigojimo pirminio pripaZinimo
momentu, gautq paskolq amortizuota savikaina yra apskaiciuojama pritaikius rinkos pal0kanq normE.
buvusi4 !siparei goj i mo pirm in io pripaZin imo momentu.

Atidejiniai

80. Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del !vykio praeity,je
lstaiga turi dabarting teising prievolE ar neatsaukiam4 pasiZadejim4 ir tiketina. kad jam lvykdyti bus
reikalingi iStekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma gali b6ti patifimai lvlrtinta.
Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaListami, o informacija apie neapibreZtqi!
i siparei goj i n'r?, yra patei k iama fi nans in i q ataskaitq ai sk i namaj ame raite.

81. Atidejiniai yra perZifirimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir koreguojami,
atsiZvelgiant i naujus jvykius ar aplinkybes, turindius ltakos dabartiniam vertinimui.

Nuoma ir finansind nuoma (lizingas)

82. Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma laikoma
veiklos nuoma, ar llnansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o-nuo jos turinio ir ekonomines
prasmes.

83. 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. Nuonta yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susilusi naucla
ir didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

84. Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties
s4lygos lemia) bent viena i5 Siq s4lygq:

84.1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybes teisE;
84.2. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisg lsigyti turt4 uZ kain4, kuri" tikimasi,

bus reik5mingai maZesne (daugiau nei 30 proc.) uZ jo tikrqjE ,.rtg-nroror'laikotarpio pabaigoje. ir
nuomos laikotarpio pradZioje labai tiketina, kad sia teise bus pasinaudota;

84.3. nuomos laikotarpis apima lygiq ar ilgesnq nei 75 procentai turto ekonominio naudingo
tarnavimo laiko dal!, net jei turto nuosavybes teisds nenumatoma perduoti;

84.4. nuomos laikotarpio pradZioje dabartine pagrindiniq nuomos lmokq vert6 sudaro ne maZiau
kaip 90 procentq nuomojamo turto tikrosios ve(es;

. 84.5. nuomoiamas turtas yra specifines paskirties, Sio turto savybes ir paskirtis negali bhti
lengvai pakeidiama ir, neatlikus didesniq pakeitimq. juo naudotis galetq tiI nuomininkas.

85. Apskaitoje registruojamos finansinds nuomos imokos yra padalijamos. iSskiriant turto vertes



dengimo sum4. pal[kanas ir kitas lmokas (kompensuotinas nuomos sumas. neapibreZtus nuomos
mokesdius ir pan., jeijie yra numatyti finansines nuomos sutartyje). Paltikanos priskiriarnos finansin6sir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y.
registruojamos tq ataskaitin! laikotarpi, uL kuri apskaiiiuojamos. Finansines nuomos b[du isigyto
ilgalaikio materialiojo turto nuddvimoji verte paskirstoma per visq jo naudingo tarrravimo laikq.

86. Nuoma laikoma veiklos nuoma! kai didZio.li dalis su turto nuosavybe susi.iusios rizikos ir
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos !mokos pagal veiklos nuomos sutar-tj
yra registruojamos apskaitoje kaip s4naudos totygiai (tiesiogiai proporcingu metodu) per nuomos
laikotarpi.

Pajamos

87. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti lO-ajame VSAFAS ..Kitos
pajamos" ir 20-ajarne VSAFAS ,,Finansavimo sumos...

88. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitin! laikotarpi. kur! yra uZdirbamos, t. y. kur! suteikiamos
vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai'nuo pinigq gavimo
momento.

89. Pajamq dydis ivertinamas tikrEja verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra
trumpesnis arba lygus l2 men., tikroji verte atitinka gaut4 arba gautin4 pinigq arba jq ekvivalentq
sum?. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaityrno laikotaipis ir faiukanos nera
iSskirtos i5 bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4. taikapt
rinkos palUkanq normq, buvusi4 pajamq pripaZinimo momentu.

90. Pajamos, iSskyrus finansavimo pajamas, pripaZ!stamos, kai tiketina, kad lstaiga gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naudq, kai galima patikimai lvertinti pajamq sum4 ir kai galima patifimai
ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas. Pardavimq ir paslaugq pajamos- registruojamos
atemus PVM, jei lstaiga yra PVM moketoja ir vykdo veikl4, kuriai yra isiregistravusi kaip pVM
moketoja, ir suteiktas nuolaidas.

91. Kai lstaiga privalo pervesti surinktas leSas ! biudZet4 ir neturi teises gar-rti jq iS biudZeto
atgal, apskaitoje pripazistamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajarnos.

92. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sanaudos.
kurios bus padengtos i5 finansavimo sumLl, gautq i5 Europos S4jungos (finansine parama), valstybes
biudZeto, savivaldybes biudZeto, kitq Saltiniq, arba kai perleidiiarur turtas, kuris buvo !sigytas iS
finansavimo sumq.

93. Apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines
veiklos pajamos.

S4naudos

94. S4naudq apskaitos principai. metodai irtaisykles nusratytos ll-ajame VSAFAS..Sqnaudos'..
S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumLl ir isipareigojimq itraipsniq apskaita. principai
nustatyti 5iq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose vsAFAS.

95. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tr-ro
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neaisizvJtgiant j pinigq idleidi,o
Iaik4. Tais atvejais, kai per ataskaitin! laikotarpi padarytq istaioq nejmanoma iiesiogiai s^ieti su tam
tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonominer nurdoi ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios
iSlaidos pripaz!stamos s4naudomis t4 patj laikotarp!, kada buvo patirtos.

96. Finansavimo s4naudos apskaitoje pripaZistamos tuomet. kai is pajamq suteikiamos
fi nansavimo sumos kitiems subjektams.



97. S4naudq dydis ivertinamas tikrqja verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas yra trumpesnis
arba lygus l2 men., tikroji verte atitinka sumoket4 arba mokdtin4 pinigq uiUu;q ekvivalentq rr*4. Tui,
atvejais. kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir patUt anos ndra i5skirtos iS
bendros moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4. taikant rinkos
palDkanq norm4, gal ioj usiq isipareigoj imo pi rm inio pripaZin imo momentu.

98. Apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir flnansines ir investicines
veiklos s4naudos.

Sandoriai uZsienio valiuta

99. Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2l-ajame VSAFAS ..Sandoriai
uZsienio valiuta".

100. Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojanri apskaitoje taikant
sandorio dien4 galiojus! Lietuvos banko skelbiamq uZsienio ir nacionalin., uulirto. turr4. Valiutiniq
straipsniq Iikudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamq
valiutos kurs4.

l0l. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei i3 uZsienio valiuta i5reikito turlo ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar
s4naudq sqskaitose.

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibrdZtasis turtas

102. NeapibreZtqiq isipareigojimq ir neapibreZtojo turlo apskaitos principai nustatyti
l8-ajame VSAFAS ,.Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai. neapibreZtasis turras ir poataskaitinlai
ivykiai".

103. f staigos apskaitoje neapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis tur-tas registruo.iami
nebalansinese s4skaitose.

104. Kai ndra tikra, kad turt4 reikes panaudoti jsipareigojimui padengti (tikimybe yra didesne
nei l0 proc. ir maZesne nei 50 proc.), ir Sio fakto negalimi patikimai lvertinti. informaciia apie
neapibreZtuosius !sipareigojimus turi buti atskleidZiama aiSkinamajame raSte. Kai labiau tiketina. kad
isipareigojimus reikes padengti turtu (tikimybe yra didesne nei 50 proc.) ir Si4 sum4 galima parikirnai
! verti nti, j i e apskaitoj e regi struoj am i bal ans i nese s4skaitose.

105. Kai nera tikra, kad ekonomind nauda bus gauta (tikimybe didesne nei 50 proc. ir maZesne
nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq atveju tikimybe maZesne nei 50 proc.). infbrmacija
apie neapibreilqJi tur14 pateikiama aiSkinamajame raSte. Kai ekonomind naucla yra labai tiketina
(tikimybe didesne nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq arveju didesne nei 50 proc.). ruftas
apskaitoj e regi struo.l amas balansinese s4skaitose.

106. Informacija apie neapibreZtqjj turt4 ir !sipareigojimus turi buti perZilrima ne rediau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant uztik.inti, kad pasikeitimai bDtq tinkamai
atskleisti aiSkinamaj ame ra5te.

Poataskaitin iai ivykiai

107. Po ataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatytos
l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji jsipareigojimai, neapibreZtasis turtas ii poataskaitiniai
jvykiai".

108. Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Istaigos finansinE
padeti paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys !vykiai). atsiivelgiant jjq ltakos reikSmg
parengtoms finarrsinems ataskaitoms, yra parodomi finansines bukles, veiklos rezuttatq ii pinigq srautq
ataskaitose. Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai aprasomi aiSkinamajame raSte. kaijie rei-kSnringi.



Reikimingu ivykiu laikomas toks lvykis, kai informacijos apie j! nepateikimas britq laikomas esmine
apskaitos klaida arba galetq iSkreipti finansing ataskaitq ir paveikti infbrmacijos vartoto.iq priimamLrs
sprendimus.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamoj i informacij a

109' Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir !sipareigojimq. taip pat pajanrq ir s4naudq
tarpusavio uZskaita negalima, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent tokios
uZskaitos (pvz., del draudiminio ivykio patirtq sqnaudq uZskaita atliekama su gauta driudimo isrnoka).

ll0. Apskaitoje atliekamos Sios tarpusavio uZskaitos: ilgalaikio mateiialiojo. nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas pelnas arba
nuostolis i5 turto pardavimo, finansinio turto pardavimo pajamq ir savi[ainos uzskaita, kai apskaito.ie
registruojamas tik sandorio rezultatas.

I I l. Finansinese ataskaitose turi blti pateikiama ataskaitiniq ir praejusiq finarrsiniq metq
informacija' Jei buvo pakeisti finansiniq ataskaitq straipsniq lvertinimo metodai straipsniq pateikirnas
ar klasifikavimas, praejusiq finansiniq metq sumos, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq
sumomis, turi b0ti pateikiamos 7-ajame VSAFAS .,Apskaitos politikos, apskaitiniq lverdiq keitimas ir
klaidq taisl'1165" nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos priniipq ir apskaitiniq !verdiqpasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkin!,'pateikiama aiSkinamajarne
raSte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

I12. Informacijos pagal segmentus pateikimo flnansinese ataskaitose reikalavimai nustatvti 25-
ajame VSAtAS,,Segmentai".

ll3. Segmentas - lstaigos pagrindines veiklos dalis pagal atliekanras valstybes fupkcijas,
apimanti vienq valstybes funkcijq, nustatytq Lietuvos Respublikoi valstybes ir savivaidybiq biudietq
pajamq ir iSlaidq klasifikacijoje.

I14.'furto, isipareigojimq ir finansavimo sumq, s4naudq ir pajamq apskaitq tvarko pagal
segmentus. t. y. taip, kad galetq pagal segmentus teisingai uZregistruoti pagrindines veiklos s4naudas* ir
pagrindines veiklos iSmokq pinigq srautus.

I 15. Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos. pajamos ir sqnaudos. kuriq priskyrimo
segmentui pagrindas yra neaiSkus, turi bfiti priskiriami didZiausi4 veiklos dalj sudarandiam segmentui.

I 16. AiSkinamajame raSte pagal kiekvien4 segment4 atskleidZiama tokia ataskaitinio ir prae.iusio
ataskaitinio laikotarpio informacija: pagrindines veiklos s4naudos, pagrindines veiklos ismokos.

Apskaitos politikos keitimas

llT.Apskaitos politikos keitimo atvejai nustatyti 7-ajame VSAFAS ..Apskaitos politikos.
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas...

ll8. Apskaitos politika pasirenkama ir taikoma remiantis nuostatomis, pateiktomis l-ajame
VSAFAS ,.lnformacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politikos keitimu
laikomas [kiniq operacijq pripaZinimo apskaitoje pakeitimas bei dll sio pakeitimo atsirandantis turro.
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitole pokytis.

ll9. Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansindse ataskaitose parodornas taikant retrospektyvin!
b[d4, t' y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b[tq buvusi taikoma, todel pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kur! daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikoiarpio inforrnacijai ir darytq
ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitin! lai[otarpi" kuri



apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq
ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo ita[a.,. Sioje eiluteje yra
parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su anistesniais ataskaitiniais
laikotarpiais' Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija flnansinese ataskaitose
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

120. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusideve.iimas
skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu lverdiu iaikoma pasirinkta apskaidiavimo taisykle
(pv 2., nusidevej i mo normatyvas).

l2l. Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisl,kles nustatyti 7-ajame VSAFAS ".Apskaitospolitikos. apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas...
122. Apskaitoje gali buti registruojami tokie lverdiai: ilgalaikio marerialio.i6 turro

nusidevejimas; ilgalaikio nematerialio.io tufto amortizacija: turto nuvertejimo nuostoliai; iukauptos
gautinos sumos; sukauptos pajamos; sukauptos s4naudos; sukauptos moketinos sumos; amortizuotos
savikainos pasikeitimas; atidej iniai.

123. Apskaitiniai iverdiai yra perZiDrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos infbrmacijos ar kitq lvykiq.

124. Apskaitiniq iverdiq pasikeitimams !vertinti gali buti sudaroma komisija. atsakinga uZ
tinkamq aplinkybiq ir informacijos, lemiandios apskaitin! !vert!. taip par poveikio nustatyil4 ir
parodym4 fi nansinese ataskaitose.

l25.,Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas ltraukiamas ! t4 veiklos rezultatq ataskaitos
eilutq, kurioie buvo parodytas pirminis ivertis. nebent pasikeitimas atas[aitiniu laikotarpiu turi jtakos
tik finansines bukles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverSio pakeitimu.
pateikiama aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

126. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS .,Apskaitos politikos"
apskaitiniq jverdiq keitimas ir klaidq taisymas,,.

127. Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebdtos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq flnansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esm'ine. jei joi vertine
iSraiSka individualiai arba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarp! nustatytomis klaidq"vertinernis
i5rai5komis yra didesne nei 0,25 procento per praejusius finansiniui metus gautq finansavimo sumq
vemes.

128. Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamo.io ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo ltaka finansinese ataskaitoie parodoma taip:

l28.l.jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje sqskaitoje.
kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija,-ir parodomas to;te paditje veiklos rezultatq ataskaiios
eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

l28.2.jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apsk"aitos
klaidq taisymo itak1". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informaciia
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacifa
pateikiama aiSki namajame raSte.

III. PASTABOS

l' Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansine verte.
Nematerialio.io turto grupems taikomi amortizacijoi normatyvai nuo ma2iausio iki didZiausio (metais)



pateikti aiSkinamojo ra5to priede. Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal
nematerialiojo turto grupes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta l3-ojo VSAFAS I priedo
,,Nematerialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitin! laikotarp!" formo.ie.

2. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine vefte.
Ilgalaikio materialiojo turto grupems taikomi nusidevejimo normatyvai nuo maZiausio iki didZiausio
(metais) pateikti aiSkinamojo ra5to priede. Ilgalaikio materialiojo turto balansinds vertes pagal
ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitin! taikotarp! bei kita infbrmacija
pateikiama l2-ojo VSAFAS I priedo ,,lnformacija apie ilgalaikio materialiojo turto, verrinamo
! si gij i mo savikai na, balansines vertds pasi keit i m4".

3. Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS I priedo forrnoje
"Atsargq vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarp!".

4. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 prietlo fornro.ie.
5. Informacij4 apie per vienus metus gautinq sumq lsigijimo savikain4. nuverte.iim4 ir balansing

vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ir gautinas sumas i5 vie5ojo sektoriaus subjektq
pateikiama l7-ojo VSAFAS 7 priedo "lnformacijaapie pervienerius metus gautinas sumas" forrnoje.

Gautinq sumq nuvertejimas pripaZintas del pradelsto mokejimo termino.
6. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama l7-ojo VSAFAS 8 prieclo

formoje.
7. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirt! ir .iq pokl,dius per

ataskaitini laikotarpi pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedq formose. Finansavimo sumq srraipsnyje
nurodyti gauto fi nansavimo likudiai.

8. Informacija apie per ataskaitini laikotarpi gaut4 finansing ir nefinansing param4 (nefinansinei
paramai priskiriant ir turt4, gaut4 naudotis panaudos teise) bei paramos teikejus pateikiama 6-o.io
VSAFAS 7 priedo formoje. Informacija apie panaudot4 param4 pateikiama 6-ojo VSAFAS 8 priedo
formoje.

9. Informacija apie finansiniq isipareigojimq dal! eurais ir uZsienio valiuromis. iskaitant
mokdtinas sumas, pateikiama l7-ojo VSAFAS l3 priedo,.lnformacija apie lsipareigojimq dal! eurais ir
uZsienio valiutomis" formoje.

10. Informacija apie kai kuriq moketinq sumq balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio
dien4 ir informacii4 apie moketinas sumas vieSojo sektoriaus subjektams pateikiama l7-ojo VSAFAS
l2 priedo ,,lnformacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas" formo.ie.

ll. Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama l0-ojo VSAFAS I priedo
"Pagrindinds veiklos kitos pajamos" formoje. . Kitos pajamos gautos uZ maitinimo paslaugas Svietimo
istaigoje 31 447,1 9 Eur.

12. Pagrindines veiklos s4naudq pagal segmentus
priedo "Segmentai" formoje.

informacija pateikiama 25-o.io VSAFAS I

13. Informacija apie darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudas pateikiama 2.1-ojo
VSAFAS priedo formoje.

14. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir s4naudas pateikiama l0-ojo VSAFAS 2 priedo
"Kitos veiklos pa.famas ir s4naudos" formoje. Kitos veiklos pajamas gautos uZ patalpq suteikimo
paslaugas 180,00 Eur.

15. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6069,97 Eur.

Direktore

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja
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