
Ukmerg6s technologijq ir verslo mokykla, 191425713, Kauno g. 108, Ukmerg6s m., Ukmerg6s r. sav.

2016 M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiq merq FINANSINTU ATASKAITU RINKINYS

(Visos smos euais, jei nenwodla kitaip)

FINANSINES BOKLTS ATASTATTA
PAGAL 2016 M. GRUODZIO 3I D. DUOMENIS

(data)

tD. -214'1448tt3
DIL: -

Pdleikiho rdliiltd il tik\lxhas: eurais

Eit.
Nr.

Straipsniai PLrtabos Nr.
PskutinO ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutin6 praijusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

2 3 4 5

A ILGALAIKIS TLTRTAS 7,942.193,t7 8.064.086.24

Nematerialusis h[t6 0,00 0,00

I.l Pletros dilbai
t2 irmsa ir ios licenciios 0,00 0,00

I3 Kitffi nemterialusis turttr
I4 Nebaigti proiektai ir i3arkstiniai mokdii

I5 Prestizffi

tI llgalaikis materialusis turtas P04 7.942.193,1'l 8.064.086,24

tLt
fi2 P6tatai 5.185.898,03 5.26s.866,5 t

I,3 Infrastrukturos ir kiti statiniai t.291.209,20 1.370.928,00

tl.4 Nekilnoimosios kultfiros vertvbes

L5 Ma5inos ir irensiniai 990.437,01 963.989, l l
t.6 Trmsporto priemones 172.84 l.r s t5l.'173,'13

1.7 Kilno jmosios kultuos vertybes

I,8 Baldai ir biuo Lmsa 100.253,0 1 79.989,01

1.9 Kit6 ilsalaikis mterialusis hrtffi tt9.2'71,62 tt3.1'74,43

r.10 Nebaista statvba ir ilankstiniai mokeiima 82.283,15 I I 8.365,45

tI lsalaikis lnmsids nrtm
r,Iineraliniai iltektiai ir kit6 ilsalaikis turttr

BIOLOGINIS TTIRTAS P07 6.102,19 5.899,10

TRIIMPALAIKIS TI]RTAS 3s8.628,60 ,11.218,95

\tsilgos '18.721.t4 73.9s7.17

I Strateeines ir nelietimosios atsil[os
2 Mediiaqos- Zaliavos ir fkinis inventonus 56.t62.s2 53.933.16

3 Nehaista saminti Drodukciia ir nebaistos wkdrtitutartvs
4 Pasminta orodukciia atstrqos. skirtos oarduoti (oerduoti) 22.558.62 20.024.01

5 Ilgalaikis roterialusis ir biologinis tunro, skinro prduoti
(ankstiniai aomokeii P09 8.229.28 8.2 t 9.03

II )er vienus metus sautinos smos Pt0 I 87.978.55 t52.169.73

Ll Gautinos trumpalaikes finilsines sumos

t2 Cautini mokeseiai ir socialines imokos

l3 Gautinos fi nmsavimo sumos

fi.4 Gautinos smos uZ turto naudojim4 puduottr p.ekes, turta ptrlaugtr Pl0 ts.'758.46 20.1 86.1 6

t.5 Sukauotos sautinos sumos l5 1.385.30 129.82s.89

II-6 Kitos qautinos sumos 20.834.79 2.157.68

lmpalaikds investicijos
)inisai ir oinieu ekvivalentai Pll 83.699,63 76.933.02

S VISO TURTO 8.306.923.96 8.381.264.29

(tesinys kitame puslapyje)



Ukmerg6s technologijq ir verslo mokykla, 191425713, Kauno g. 108, Ukmcrg6s m., Ukmerg6s r. sav.

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq m€tq FTNANSINTU ATASKAITU RTNKTNYS

(Visos smos eurais, jei nenuodlta kitaip)

FINANSINf S BI]KLNS IINSKAN.I
PAGAL 2016 M. GRUODZTO 31 D. DUOMENTS (resinys)

Ei1.

Nr,
Straipsniai Pastabos Nr.

PaskutinO ataskaitinio
laikotarpio dienr

Paskutind pra6jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

3 4
t) F'INANSA\/IMr} SIIMC)S P12 7.6s7.896.78 7.841.989.85

I I3 valstvbes biudZeto 4 t):15 1t)5 lt) 4 104 489 6l
Ii savivaldvhes hiudieto 0.00 0.00

III IS EuroDos Saiunsos. uzsienio valstvbiu ir tmtautiniu orsamzaciiu 3 615 301 0t 3',129 281 81

IV Ii kitu ialtiniu 6.770.75 8.2t8.37
F" ISIPARIi',I(lr}.NM AI 94.121-24 83.5,t7.96

I Ilsalaikiai isipreieoiimai
Ll Ilqalaikai finmsiniai isioaeiqoiimai

L3 Kiti ilealaikiai isioueieoiimai
tt Trumoalaikiai i 95.721.28 83.541 .96

ttsalaikiu atid€iiniu einmuiu metu dalis ir trumpalaikiai atideiiniai
I.2 Ilsalaikiu isioreisoiimu einmuiu mehr dalis
II 3 Tmmnalaikiai fi narsiniai i

1.4 Mokdtinos subsidiios. dotaciios ir finmsavrmo sumos
tT5 Mokdtinos sumos i Euronos Saiunsos hiudieta

Mokdtinos smos i biudZetus ir fondus
ll.6.I Graiintinos linmsavino smos

62 rir^. fr^t4in^. ---^" h;'r;

l.'1 Moketinos socialines ismokos
TI 8 Craiintini mokesdiai imokos ir
:1.9 Tiekeims moketinos sumos 7 511 29 2 045 48

II. lO Su drbo smtvkiais susiie isioreisoiima
S,,La,hr^c tr^L P17 80 297 _54 81.255.49

II.12 Kiti trumalaikiai isiDileisoiimai PI 4 !150 4 245 99
F Pl8 553.305.90 455.726.48

I Dalinide kapitalffi
1l Rezewai

u.I Tikosios vertes rezervm
TI.2 Kiti rezervai

TT

IV SukauDtm Derviriis tr deficitffi 553 i05 90 455 726 48
'vt Einamniu mehr neruir(is ar deficita-s 97.579.42 38.554.9',7

Iv.2 Ankstesniu metu Dervtsls il delicitm 455 726 48 4t'7 1',7151

MAZIIMOS DAI,IS
IS vISO PINANSA\4MO SUMv, ISIPAREIC,OJIMU, GRYNOJO TURTO IR
MAZUMOS DALIES:

8 306.923.96 8.381.264,29

Direktorius
(vielojo sektoriaus subjekto vadovu rbajo igatiotffi administracijos vadovffi) (paaim)

Vlriausia buhaltere
(wiausimis buhalteris ftuhalteris)) (praim)

Jonm Cesevidius
(r"ra;Tlzmd") -

Roma lmuikevidieni
(vtrd6 ir pavtrde)



Ukmerg6s tochnologijq ir vcnlo mokykla, 191425713, Kauno g. 108' Ukmcrgos m.' Ukmerg6s r. sav.

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibeigwiq metrt FINANSIMV ATASKAITV RINKINYS

(Visos smos euais, jei nanuodyta kitaip)

lD: -2147448113

D/L: --

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Direktoriu
@uafre)

Vyriausia buhalterd

b.r3*)

Jonas Cesevilius

(vrdm ir pavrde)

Rom JiluSkeYidienC
--lwdtripawde)

Pdleilrimo valiuta il lil8lumqs: eurais

Eil.
Nn

Straipsniai PNttrbos Nr.
Atskaitinis
lrikotsrpis

PmGj$ atskritinis
laikotrrpis

5

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 2.270.329,61 2.223.818.98

FINANSAVTMO PAJAMOS 1.970.930.98 1 911 470a2

I I(r I 7tt.984.82 1.637.703.65

.2 IB savivaldvbiu biudZetu 3.098,34 3.629.18

IX ES uisienio valstvbiu ir tmtautitriu orcmizrciiu l65u 246.654.08 262.759.90

I( kinr 9 193 74 9.3't'1.49

MOKESCTU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS
T AGRINDINES VF,IKINS KITOS PAJAMOS 299.398-63 3 10.348.76

II.1 Parindines veiklos kitos oaimos P2t 299.398.63 31o.348.76

i biudieta oaqindin6s veiklos kitu oaim sma
PAGRINDINTS VEIKLOS SANAUDOS P02 .4.212-91 I -:J9 -2.189.411.65

DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALIMO DRAUDIMO P22 1.388.t79.37 -t 341 026 76

NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS -355.306-93 -3 16. I 29.86

II KOMLINALINIU PASLAUCU IR RYSIU .90.804,04 -94.O76.22

:OMANDIRIIO.IIJ -1.270.66 -41I 7

TRANSPORTO -37 653.48 -52.321.s9

VI KVALIFI(ACIJOS KELIMO 1.982,66 -2 902.20

v'lI PAPR,ASTOIO REMONTO IR EKSPLOATA\'IMO -r 7.999-81 -27.465.54

VIII NWERTEJIMO IR NURASYTU SUMU -1.762.82 -1.128.96

SI TNAI IDOTI I IR PARDIJOTI] ATSARGU SAVIKAINA -87_581.78 -95.34 1.54

x SOCIALINIU ISMOKU -R6 556 46 -104.484.00

MIOMOS
)(II FINANSAVIMO
NII KITT' PASLATJGI] t5t.t74.23 -142 413 69

KV KITOS -12.639.15 I 1.709.58

PAGRINDINES VEIKLOS Pf,,RVIRSIS AR DEFICITAS 37.418,22 34-407-33

D KITOS VTIIfl ,OS R[:,ZI II,TATAS 60.164.51 4.147,64

KITOS VEIKLOS PAJAMOS P7t 94 5 I 1.28 4.t47.64

PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS \EIKLOS PAJAMOS

m KITOS VFIKT NS SANAI IDOS 34.346.71

E F'INANSTNf,,S IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS P23 -3.31

F
APSK{TOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS KLAIDV
TAISYMOITAKA
PEI-NO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERITRSIS AR DET'ICITAS PRIES NUOSAVYBES
METODOITAKA

97.579,42 38.554,97

I NUOSAVYBDS METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEF'ICITAS 97-a79-42 38.554.97

TiNrrw[s xouTRoLruoJANCrAJAM suBJEKTul
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI
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UkmergGs technologijq ir verslo mokykla, 191425713, Kauno g, 108, Ukmerg6s m., Ukmerg6s r. sav.

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodlta kitaip)

i
i I ID: -2147448113

DIL:

P23 Finansin€s ir investicin6s veiklos pajamos ir sqnaudos

FTNANSINES rR INVESTICINES l',EIKLOS PAJAMOS tR SANAUDOS

* Reiklmingos sumos turi biiti detalizuojamos ai5kinamojo ralto tekste.

Eit.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4

I Finansines ir investicines veiklos oaiamos
l.l Pelnas del valiutos kurso oasikeitimo
1.2 Baudu ir delsoinieiu oaiamos

1.3 Paliikanu oaiamos
1.4 Dividendai
1.5 Kitos finansines ir investicines veiklos paiamos*

1.6 Pervestinos finansines ir investicines veiklos paiamos

7. inAc ir inrrecfininAc rreilrlne cqnqrrdns -3 3t
2.1 Nuostolis del valiutos kurso pasikeitimo

2.2 Baudu ir delsoinieiu sanaudos -3.31

2.3 Pal0kanu sanaudos

2.4 Kitos finansines ir investicines veiklos sanaudost
ancin6< ir inve<finidAc veiklos rezrrlfefae 1'l -7'l
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Ukmerg0s technologijq ir venlo mokykla, 191425713, Kauno g. 108, Ukmerg0s m., Ukmerg0s r. sav.

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibrigusig metg FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5ii:

P9 Bankstiniai apmok0jimai

INFORMACIJA APIE ISANKSTINIUS APMQKTJIMUS

ID: -2147448113
DIL:

Eit.
Nr.

Stmipsniai
Paskutint ataskeitinio

laikotarpio dienr

Paskutint pra0jusio
ataskaitinio

lrikotrrpio diena

2 3 4

t5ankstiniu aDmokciimu isieiiimo savikaina 8.229,28 8.2t9,03

l.t ISankstiniai apmokejimai tiek€jams 1.886,98 2.363,36

1.2 I5ankstiniai apmok0jimai vieSojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 I5ankstiniai mokes!(q mokOj imai

1.4 I5ankstiniai mok0iimai Eurooos Saiuneai

1.5 I5aokstiniai apmok€iimai darbuotoiams 771,41

1.6 Kiti iSankstiniai aDmokei imai

1.7 Ateinandiq laikotarpiq s4naudos ne viesojo sektoriaus subjektq pavedimams vykdyti

.8 Kitos ateinanEiq laikotarpiq s4naudos 6.342,30 5.084,26

Isankstiniq apmokejimq nuvertejimas

J I5ankstiniq apmok€jimq balansinO vertO (l-2) 8.229,28 8.219,03



Ukmerg6s technologijq ir verslo mokykla, 191425713, Kauno g. 108, Ukmerg6s m., Ukmerg6s r. sav,

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

,'{

P2l Kitos pagrindinGs veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRTNDTNtS VETKLOS KTTUPAJAMUPATETKTMAS ZEMESNTOJO TRAUKSTESNTOJO LYGrV llEsOJO SEKTORHUS
SUBJEKTO FINANSINry ATASKAITU AISTTNAU,4,.TAUE RASTE*

ID: -2147448113
D/L:

EiI.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis
laikotarpis

I 2 3 4

I Anskeiliuotos nesrindinAs veiklos kitos neiemos 299.398.63 273.346.85

1.1 Paiamos i5 rinkliavu

1.2
Pajamos i5 pagal Lietuvos Respublikos inddtiq ir isipareigojimq investuotojams

lraudimo istatym4 mokamq imokq i fondus

1.3 Suteiktq paslaugq pajamos** 299.198.63 273.346.85

1.4 Kitos
2 Pervestinos I biudiete nasrindin6s veiklos kitos oelrmos

Peorindin6s veiklos kitos nnilmos 299.398.63 271.346.*\

* Reik5mingos sumos turi biiti detalizuojamos vie5ojg sektoriaus subjekto finansiniq ataskaiq aiSkinamojo ra5to tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reik5minga, ji detalizuojama vielojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq

aiSkinamoio raito tekste.



Ukmerg0s technologijq lrverslo mokykla, 191425713, Kauno g, 108, Ukmergds m., Ukmerg0s r. sa .

2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusir; metq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

,t,

P2l Kitos pagrindin6s veiklos pajamos ir kitos pajamos

ID: -2147448113
DIL

KrTOS VETKLOS PAJAMV rR SANAUDV PATEIKIMAS zrUpSNrOrO rR AUKSTESNTOJO Lycru VTESOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIU ATASKAITV AISKINAMAJAME RASTE *

* Reiksmingos sumos turi biiti detalizuojamos vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaiq aisliinamojo ralto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reik5minga" ji detalizuojama vie5ojo selcoriaus subjQkto finansiniq ataskaitq
ai5kinamojo raSto tekste.

Eit.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpls

Pradjqs ataskaitinis
leikotrrpis

2 3

Kitos veiklos oaiamos 94.511,28 41.149.55

Paiamos i5 atsarzu oardavimo 51.494.00 37.001.91
) Ilealaikio materialioio. nematerialioio ir biolosinio turto oardavimo Delnas

J Pajamos iI administracinitl baudr.l

.4 Nuomos paiamos ?.482,92 4.147,64

5 Suteiktq paslaugq, i5skyrus nuom4 pajamos** 3s.534,36
6 Kitos

2 Pervestinos i biudletr kitos veiklos Daiamos

3 Kitos veiklos s4naudos -34.346.77

3.1 sunaudofu ir parduofu atsarsu savikaina -34.346.77

3.3 Nuostoliai i5 itealaikio turto perleidimo
JJ Ilgalaikio turto nusideveiimo ir amortizaciios sanaudos

3.4 Paslaugu sanaudos

3.5 Darbo uZmokesdio k s'ocialinio draudimo sanaudos

3.6 Kitos veiklos sanaudos

4 Kitos veiklos rezultatas 60.164.51 41.149.55
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I]kmcrg& technologijq ir v€rolo mokyklr' 191425713' Kruno g. 1o8' Ukmerg6s m., Ukmergas r. srv'

2016 M. GRUODZIO 31 D. pesibaigusiq m€tq FINANSINIV ATASKN'IIV RINKINYS

(Visos sumos euais, iei nenuodyta kitaip)

lD: -2147448113
DIL: -

BIOLOGIMO TURTO, IVERTINTO ISIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATWINEMIS KAINOMIS, !'ERTtS
PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil.
Nr.

Strripsniei
Zem€s 0kio veikloJe

nrudojrmo biologinio
turto grupo

Ne Iem6s Ekio veikloje
nrudojamo biologlnio

turto gruPG

Ilankstiniai
mok6jimri uI
biologini turt{

K viso

, 3 5 6

-ikutis ataskaitinio laikotarDio Dradrioi€ 5.899. l0 5.899,10

2 nio tltrto oadideiimas Cel: 23.3s639 0.00 0,00 23.356.39

2_l Prieaudio x
a1 Isieiiimo
2.3 Cauto n€mokamai x
2.4 Pergupavimo 23.356,39 23.356,39

2.5 Nuverteiimo ststatymo

3 nio hrto smazCiilm del: .23.153.30 o,oo 0,00 -23.153.30

3.1 Pudavimo x
3.2 P x

Zemds fikio produkciios gavimo

3.4 Nura"Symo

3.5 Nuvertiiimo
3.6 PtrmDsvimo -23.153.30 -23.15t,30

3.7 Kitu orieZudiu
Kiti pokvdiai*

5 Ukutis ataskaitinio lsikotarpio pabaigoje (l+2-3+/-4) 6.102.19 6.102. l9

X palymiti ataskaitos laukai nepildomi.
r Pokyliai tui buti pmilkinti ai5kinamojo raSto tekste.
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Ukmergs techtrologijg ir verslo mokykla, 191425713, Kauno g, 108, Ukmergds m., Ukmerg6r r. sar

2016 M. GRUODZIO 31 D. pssibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P1l Pinigri ir pinigr; elrvivalentai

INFORMACIJA APIE PIMGUS IR PIMGV EKVIVALENTUS

Patvirtinta
D: -2141448113

D/L: 201?-03-15 13 38:31

Eil.
Nr.

Strripsniri

Prskuain€ staskritinio laikoaxrpio
diena

P{lkutin6 prrGjwio rtrskritinio
hikotrrpio dietrr

Ii viso Biudieto asignavimai Ii viro Siudieto asigravimai
1

)inigai i! valstybds biudZrcto (iskaitilt Europos SEiungos
remd (l.l+1.2+1.3+l 4+l 5+1 6l

69.25t,95 55.95',1,37

Piniqai beku s*kaitoe 69.251,95 55.957,37

1.2 Pinicai kaoie
i kelvie

1.4 Pinimi ilaldYtos sskaitos€
1.5 ilaldvtose sdkaitorc
1.6 Pinim ekvivalentai

i i! savivaldybes biudieto (2.1+2.2+23+2.4+2.5+2.6\

2.t Pinimi bmku sskaitose
t2 Pinieai k

2.3 Pinimi kelyie
t4 Prnica laatdvtose saskatose

1.5 Pinim i5aldvtoe skaitose
t.6 Piniru ekvivalentai

,inigai ir pinigq ekvivalentai i5 kitq Saltiniq
3. 1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

t4.447,68 20.9',15,65

I Pinimi baku s*kaito* t4.44't.68 20.915,65
Pinimi kaoie

,3 i kelvie
4 Pinimi i5aldvtose smkaitow

Pini

6 Indiliai. kuriu teminc nevir5iia triiu minesiu
Krtr ornm ekuvalenl

4 Iii viso oinim ir oinipu ekvivalentu (l+2+3) 83.599.5:t 76.933.02

5 ti ir iltekliu fondu le"ior



Ukmerg& technologiJq lr verslo mokykle, 191425713, Kauno g. 10t' [rkmerg& m.' tlkmcrg0c a sav.

2016 M. GRUODZIO 3l D. prsibelgusiq metq FINANSINIUATASKArrTIRINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448113

DIL:.

n4 Finrnsints rizikos veldymes

TNFORMACTJA ApTE ISTPARETGOJTMV DALI OSKATTANT FTiYANSTNtS NUOMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS)
EI,'RAIS IR UZSIENIO VALIUTOMIS.

,r'.1 I ,

,'t'i,

Eit.
Nr. fstprrctgoJlmq dalb vallute

BrlenslnC vcrta earskrltlnlo
lelkotarplo prrdltoJc

Brlrn3ln6 vcrto rtrskdtlnlo
lelkotrrplo prbaigoje

2 3 4

Eurais 43.547.96 95.721.28

JAV doleriais

E viso 83.547.96 95.721l,8



UkmergGs technologtjq ir verslo mokykla, 191425713, Keuno g. l0E' UkmergGs m., Ukmerges r. sav.

2016 M. GRUODZIO 3l D. posibaigusir; mctrl FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais,iei nenuro8ta kitaip)

"1.,,il rD '2147448113
DIL: *

BOSIMOSIOS PAGRINDINNS NUOMOS TMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRASYTAS VEIKLOS NUOMOS ST]TARTIS PAGAL I"AIKOTARPIUS

Eil.
Nr.

Laikotrrpis
Geutinos prgrindints nuomos

imokos prskutinC rtrskeitinio
laikotarpio dicnl

2 3

Per vienerius mefus 2.132.50

Nuo vieneriu iki oenkeriu metu 1.7E4-22

Po oenkeriu metu

I5 viso 3.916,72
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UKMERGES TECHNOLOGIJU IR VERSLO MOKYKLA

BiudZetine [staiga. Kodas 191425713. Kauno g. 108, 20115 Ukmerge. Telifaks. (8 340) 5 35 43.
El. p."ukyU@Uk61.1t Atsisk. sqsk. LT714010042900040017 AB DnB bankas Ukmerges skyrius, banko kodas 40100

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai

AISKINAMASIS RASTAS
PRIE 2016 M. FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

2017 -02-27 (4. r 6)-V6-s0

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos [registravimo Juridiniq asmenq registre kodas - 191425713.

Adresas: Ukmerge, Kauno g.108

Teisine forma: biudZetine istaiga.
Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministerija,kodas - 188603091, buveines adresas - Vilnius,A.Volano g.2.

Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo
pro gramas, i5duodami kvali fi kacij 4 ir mokymo si pasiekimus [teisinantys dokumentai.

Mokyklos pagrindine veikloq sritis - Svietimas.

Mokyklos pagrindine Svietimo veiklos rii5is - profesinis mokymas - 85.32.00.

Mokyklos Svietimo veiklos ruSys:

pagrindinis ugdymas - 85.3 1 .I0;
vidurinis mokymas - 85.31.20;

vairavimo mokyklq veikla - 85.53;

kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas - 85.59.

Mokyklos kitos, ne Svietimo, veiklos rfiSys:

kita apgyvendinimo veikla, kitq maitinimo paslaugq teikimas ir kt.

Vidutinis metinis darbuotojq skaidius 2016 metais buvo l3l darbuotojai.2015 m. vidutinis
darbuotojq skaidius buvo 135 darbuotojai.2016 m.vidutinis metinis darbuotojq skaidius yra maZesnis,

nes sumaZejo pedagoginiq valandq skaidius.

Mokykla neturi kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq.

Selygq, kurios galetq paveikti tolimesnq mokyklos veikl4 neiZvelgta.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitatvarkoma eurais. Likudiai perskaidiuoti taikant neat5aukiam4

valiutos 'perskaidiavimo kurs4 3,4528. Ataskaitose pateikiami duomenys i5rei5kiami Lietuvos

Respublikos piniginiais vienetais - eurais ir centais.



2

II.APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai

1. Institucijos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

2. Tvarkant apskaitq ir sudarant finansinE atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir jq
rek5memis:

2.1. subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir [ finansiniq ataskaitq rinkinf
turi b0ti [trauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir [sipareigojimai, grynasis turtas,
pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.);

2.2. veiklos tgstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes
funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo [sipareigojimus. Veiklos tgstinumo ivertinim4
atsiZvelgdami i vis4 prognozuojame ne trumpesnio kaip 12 menesiq laikotarpio po finansiniq ataskaitq
rinkinio patvirtinimo informacij4 atlieka asmenys, atsakingi uZ Institucijos finansiniq ataskaitq
parengim4. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos tgstinumo principo,
ai5kinamajame ra5te turi bfiti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del kurios Institucija nesilaike veiklos
tgstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq rinkinys.);

2.3. periodi5kumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4 suskirstoma i finansinius metus arba
kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq rinkinys.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos
duomenis. Veliau [vykusiq [kiniq operacijq ir [kiniq [vykiq apskaita ir atskleidimas finansinese
ataskaitose yru apra5yti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Poataskaitiniai ivykiai". Institucijos
finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis aplinkybemis finansiniai metai gali bfiti
trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieZastys ir ai5kinamajame ra5te atskleidliama
informacija yra nurodyi Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Ataskaitinis laikotarpis".);

2.4- pastovumo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilgq laik4 nebent
reikSmingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq b[tinybp pakeisti apskaitos politik4 siekiant teisingiau
parodyti Institucijos turt4 finansavimo sumas, [sipareigojimus, grynqji turt4 pajamas ir s4naudas, ir
(arba) to bltq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba pagal
pasikeitusias Siq standartq nuostatas.);

2.5. piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, grynasis turtas,
pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine iSrai5ka finansiniq ataskaitq valiuta.);

2.6. kaupimo (Institucijos [kines operacijos ir fikiniai irykiai apskaitoje registruojami tada, kai
jie [vyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo principq pajamos
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o s4naudos - tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant i pinigq
gavimq ar iSmokej imq.);

2.7. palyginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitin[ laikotarpi, siejamos su

s4naudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama
ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq prie5 ataskaitinius metus finansiniq metq informacija.
Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su kitq
ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq finansinese ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai fvertinti Institucijos finansines bflkles pokydius. Jei keidiami finansiniq
ataskaitq straipsniq [vertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavim4
praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip
nurodyta,Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos keitimas);
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2.8. atsargumo (lnstitucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,
finansavimo sumq, [sipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sqnaudq verte negali bflti nepagr[stai
padidinta arba nepagr[stai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini, atsakingi Institucijos
asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus, pavyzdZiui, skolas, kuriq nesitikima atgauti,
atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai fsitikina, kad finansines
ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, grynasis turtas,
pajamos ir sqnaudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.);

2.9. neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi b[ti objektyvi ir
nesaliSka. Jos pateikimas neturi daryti [takos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi btti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.);

2.10. turinio vir5enybes prie5 form4(Institucijos fikines operacijos ir [kiniai [vykiai apskaitoje
registruojami pagal jq turini ir ekonominQ prasmQ, o ne tik pagal teising form4. Ukines operacijos ir
[kiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jq turin[ ir
ekonoming prasmQ net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines formos).

3. Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkin[, vadovaujamasi Siais principais:
3.1. pinigq (Institucijos i5laidos pripaZistamos tada, kada iSmokami pinigai, o

pajamos pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai.);
3.2. subjekto;
3.3. periodi5kumo;
3.4. pastovumo;
3.5. piniginio mato.

4. Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,
apvalinant iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

5. Visos iikines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos sqskaitq plano s4skaitose,
taikant Institucijos apskaitos politik4 parengtq pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms Dkinems operacijoms ir ivykiams, frnansiniq ataskaitq elementams arba
straipsniams ir apskaitos procediiroms.

6. Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaittl elementus arba straipsnius, Dkines operacijas, [kinius [vykius ir jq apskaitos procediiras,

. Nematerialusisturtas

7. Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka apibreLim4 t. y. materialios formos
neturintis, nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo
Institucija disponuoja ir kur[ naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines
naudos, ir Siuos kriterijus:

7 .1. yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
7.2. pagristai tiketina, kad Institucija bDsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos;
7.3. galimapatikimai nustaty.ti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;
7.4. Institucija turi teisq tuo turtu disponuoti ([skaitant teisp apriboti juo naudotis kitiems)

ir ji kontroliuoti. Institucija kontroliuoja turt4 jei turi teisq gauti i5 jo ekonomines naudos biisimaisiais
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turtq gali priklauslti nuo juridiniq teisiq I t4 turtq atsiradimo arba

nuo jq pasikeitimo.
8. I5ankstiniai apmokejimai ui. nematerialqji turtq yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo

turto sqskaitose.
9. Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas fsigijimo savikaina. I5laidos,

patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto [sigijimo savikain4tik
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tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng
ekonoming naud4 t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

10. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
10.L turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,

atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq,
10.2. turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,

atemus turto nuvertejimo, jei jis yra, sume.
I 1. Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad nematerialiojo

turto savikaina butq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4. Amortizacija
skaidiuojama, atsiLvelgiant I teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus,
patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro [sakymu. Amortizacija 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 turtas perleidZiamas,
nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo
likutines vertes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto
amortizaclja neskai diu oj ama.

12. Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, i5skyrus atvejus, kai tredioji
Salis isipareigoja nupirkti 5i turl4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai
prekiaujama tokiu turtu.

13. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo po?ymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,
malinant turto balansing vertE bei tapadia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba
kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijqs turto vienetas yra naudojamas).
Kai velesn[ ataskaitini laikotarp[, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali vir5yti jo balansinds vertds,
kuri b[tq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebltq buvqs pripaZintas.

14. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZiurimas, kai yra poZymiq kad anksdiau

nustaty.tas naudingo tarnavimo laikas gali b[ti reik5mingai pasikeitEs. Naudingo tarnavimo laikas
negali vir5yti teises aktuose numatytq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas
stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra
atitinkamai koreguoj amas.

15. ISsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis tu rtas

16. Ilgalaikis materialusis turtas yrapripaListamas, jei atitinka Siuos kriterijus:
16.1. yra skirtas tam tikroms savarankiSkoms funkcijoms atlikti: prekems gaminti,

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
16.2. yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vienqveiklos cik14;

16.3. jo [sigijimo ar pasigaminimo savikainayra ne maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4
minimaliq vie5ojo sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialiojo turto vertE.

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultfiros vertybems,
kitoms vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio
naudo.iimo).

17.. Ilgalalkis materialusis turtas pagal pobld[ skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS:
. 17.1. Zeme;
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17.2. pastatai;
17.3. infrastruktiiros ir kiti statiniai;
17.4. nekilnojamosios kult0ros vertybes;
17.5. ma5inos ir irenginiai;
17 .6. transporto priemones;
1 7.7. kilnojamosios kulturos vertybes;
17.8. baldai ir biuro [ranga;
17.9. kitas ilgalaikis materialusis turtas;
17.10. nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.

I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucijos poreik[.
18. I5ankstiniai apmokejimai uL ilgalaiki materialqj[ turtq yra registruojami ilgalaikio

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

19.1. Leme, kulturos vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr4ja verte;
19.2. bibliotekq fondai yra rodomi [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4nuvertejimo, jei

jis yra, sum4;
19.3. likgs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas [sigijimo savikaina, atemus

sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.
20. Kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma,. remiantis draudZiamqa verte (ei

Sios vertybes yra apdraustos), Kitu atveju kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma
(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registrq tvarkandio subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali bUti patikimai [vertinta, arba
simboline vieno euro verte (ei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali bDti patikimai

[vertinta).
21. Institucija patikslina Zemds, kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikrqja vertE kiekvienq

finansiniq metq pabaigoje, prie5 rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra
koreguojama per ataskaitin[ laikotarp[, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis
tikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mingas.

22. Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesin[) metodq taip, kad

ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte b[tq nuosekliai paskirstyta per visq turto naudingo
tarnavimo laikq. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant I teises aktais nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai
pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Zemei,kultfiros vertybems, kitoms vertybems
ir bibliotekq fondams.

23. Ilgalalkio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra perZiDrimi,
kai yra poZymig kad anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine verte gali buti
reik5mingai pasikeitE. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus papildomos
informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd, pradedant nuo laikotarpio, kur[ buvo
patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti nudeveta per likus[ (patikslint4)
ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikq.

24. Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus Lemg, kulturos vertybes ir kitas vertybes,
apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poLymiai yra
pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo
apskaitojb registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant turto balansinE vertg ir ta padia suma

registruqjant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai
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veiklai vykdyti susijqs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitin[ laikotarpi, pasikeitus
aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po
nuvertejimo atkiirimo negali vir5yti jo balansines vertes, kuri b[tq buvusi, jeigu turto nuvertejimas
nebutq buvgs pripaZintas.

25. Zemds, kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, malinant turto balansing vertp. Ta pati suma registruojama
tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, maLinant tikrosios vertes rezervo s4skaitoje esandiq sumq. Jei su

atskiro turto vienetu susijEs tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus nuliui, tikrosios vertes rezervq
vir5ijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaListant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba
kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijqs turto vienetas yra naudojamas).

26. Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir
remonto darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto i5laidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo turto
savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tamavimo laikas, jeigu i5laidos reik5mingai pailgino
turto naudingo tarnavimo laikq arba reikSmingai pagerino turto nauding4sias savybes. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZ[stami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte
pripaZ[stama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

27. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo [sigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei
yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezultatq
ataskaitoje.

28. Kai tikr4ja verte [vertintas turtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar
kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikosios vertes rezeryas maZinamas ta suma, kuri priskiriama tam
turtui. Turto nura.Symo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vertes rezeryas, didina
sukaupt4 pervirS[ arba maLina sukauptq deficitq. Turto neatlygintino perdavimo kitam subjektui atveju
perduodama ir tikrosios vertes rezervo dalis, susijusi su Siuo turtu.

29. I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e.

Biologinis turtas

30. Biologinis turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka Siuos turto
pripaZinimo kiterijus :

30.1. Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti ([skaitant teisg apriboti juo naudotis
kitiems) ir ji kontroliuoti;

30.2. pagristai tiketina, kad Institucija busimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus

ekonomines naudos arba 5is turtas bus naudojamas socialiniais, kulturiniais, gamtosauginiais,
moksliniais, teisesaugos, paZintiniais tikslais;

30.3. galima patikimai nustatyti turto tikrqj4vertq arba [sigijimo savikain4.
31. Pirminio pripaZinimo metu Zemes flkio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje

registruojamas tikrqja verte, atemus ivertintas pardavimo vietos i5laidas, arba [sigijimo ar
pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir isigijimo ar pasigaminimo savikaina negali bfiti patikimai
nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zemes fikio ministro patvirtintomis
normatyvinemis kainomis.

32. Pirminio pripaZinimo metu ne Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas
apskaitoje registruojamas tikrqja verte arba [sigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir
[sigijimo ar pasigaminimo savikaina negali bfiti patikimai nustatlta, turtas apskaitoje registruojamas
simboline vieno euro verte.

33. Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
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33.1. pirminio pripaZinimo metu tikrqja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas

tikrqja verte (ei turtas naudojamas ne Zemes [kio veikloje) arba tikrqja verte, atemus [vertintas
pardavimo vietos iSlaidas (ei turtas naudojamas Zemes Dkio veikloje);

33.2. pirminio pripaZinimo metu [sigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas
biologinis turtas yra rodomas [sigijimo ar pasigaminimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, jei
tokie yra.

34. Til<rqa verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra [vertinama kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertes pokytis apskaitomas veiklos rezultatq ataskaitoje, maZinant (jei

tikroji verte padidejo) arba didinant (ei tikroji verte sumaZejo) ataskaitinio laikotarpio s4naudas.

35. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,

maLinant turto balansinq vertq ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba

kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant I tai, kokiai veiklai vykdyi susijEs turto vienetas yra naudojamas).
Kai velesni ataskaitini laikotarp[, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte negali vir5yti jo buvusios isigijimo ar pasigaminimo
savikainos.

36. Lemes tikio produkcija nera biologinis turtas ir Zemes [kio produkcijos gavybos momentu
yra registruojama kaip atsargos.

37. I5sami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto apskaitos

Narkos apraSe.

Atsargos

38. Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.
39. Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos [sigijimo

(pasigaminimo) savikaina arba gryn4ja realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne.

40. Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevir5ytq
blsimos ekonomines naudos ar paslaugq vertds, kuriq tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus (arba

pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte yra pripaL[stama

s4naudomis t4 laikotarp[, kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba pripaZistamos atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq
atsargq b[d4 kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu (pardavimu)

susijusi operacija.
41. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4

Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas i5duotas" (FIFO) atsargq ikainojimo biid4 arba konkrediq
kainq b[d4. Atsargq ikainojimo bUdas parenkamas, atsiZvelgiant I atsargq ir veiklos, kurioje Sios

atsargos yra sunaudojamos, pob0di.
42. Yisa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo

vertes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir pan. yra pripaListami to laikotarpio,
kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nura5ltq sumq sqnaudomis.

43. I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine vertd, ji apskaitoje
parodoma taip, kad nauja balansine verte bfitq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne

didesne negu atsargq [sigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo

atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to laikotarpio,
kuriuo padidejo grynoji realizavimo verte, s4naudos.

44. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti 0kinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita

tvarkom4 nebalansinese s4skaitose.

45. I5sami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos apra5e.
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Finansinis turtas

46. Finansiniam turtui, kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
46.1. investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
46.2. investicijos i skolos vertybinius popierius;
46.3. paskolos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;

46.4. terminuotiej i indeliai;
46.5. pinigai ir pinigq ekvivalentai;
46.6. kitas finansinis turtas.

47. I5ankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ paslaugas,

kurios bus suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos finansavimo sumos kitiems
subjektams, uZ kurias subjektai teises aktq ar sutartyse nustatyta tvarka turetq atsiskaityti, kiti
mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.

48. Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko sqskaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes,
likvidZios investicijos, kurios gali b[ti greitai ir lengvai iSkeidiamos i Zinomq pinigq sume. Tokiq
investicijq terminas nevir5ija trijq menesiq o vertes pokydiq rizika yra labai nedidele.

49. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija gauna arbapagal vykdom4
sutart[ igyja teisE gauti pinigus ar kit4 finansini turt4.

50. Pirmq kart4 pripaZindama finansini turt4 i5skyrus finansini turtq kuris paskesnio

[vertinimo metu [vertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq,
Institucija ivertina ji [sigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumoketa arba moketina uL. ji suma arba kito
perduoto turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos neitraukiamos [ finansinio turto isigijimo
savikainq ir yra pripaZ[stamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarl.tas sandoris, finansines ir
investicines veiklos sqnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio ivertinimo metu vertinamas

amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo iSleista pinigq pirminio pripaZinimo metu
vertinamas amortizuota savikaina.

51. [vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas I tris grupes:

51.1. parduoti laikomas finansinis turtas;
51.2. iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;
51.3. ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir i5ankstiniai

apmokejimai.
52. Parduoti laikomu finansiniu turtu Institucija laiko: isigytas kitq subjektq akcijas (i5skyrus

investicijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko ina5us I vie54sias [staigas (kurios

nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansin[ turt4 kur[ Institucija yra nusprendusi

parduoti.
52. Finansinis turtas priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada,

kai Institucija ketina ir sugebes j[ laikyti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo
finansinio turtopavyzdZiai: obligacijos su nustatyta i5pirkimo data (kai Institucijaketina jas laikyti iki
i5pirkimo termino ar atgauti i5 esmes vis4 jq balansinE vertq). Nuosavybes vertybiniai popieriai

nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
53. Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto, kai:

53.1. Institucija ketina laikyti finansini turt4neribot4laik4
53-2. yra priimtas sprendimas parduoti finansini turtq
53.3. emitentas turi teisq iSpirkti Institucijos laikom4finansin[ turtqui sumQ, kuri yra

reik5mingai maZesne uZ j o amort izuotqsavikain4.
54. Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas i5 naujo [vertinamas taip:' 

54.1. parduoti laikomas finansinis turtas - tikrqja verte (i5skyrus investicijas i vertybinius
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popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertes negalima nustatyti, bei

dalininkq ina5us i vie5qsias [staigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai - Sis parduoti
laikomas finansinis turtas vertinamas [sigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius);

54.2. iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina;
54.3. paskolos - amortizuota savikaina;
54.4. kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;
54.5. per vienerius metus gautinos sumos, iSankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis

finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
55. Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 Institucija nustato, ar yra poZymiq, kad

finansinio turto (ar pana5aus finansinio turto vienetq grupes) balansine verte gali bflti sumaZejusi, t. y.

finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketinq atgauti uL tqfinansini turt4 sumq. Pagrindiniai
turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas".

56. Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota nuvertejimo
suma, malinant turto balansinq vertp ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansines ir
investicines veiklos sqnaudas, iSskyrus gautinq sumq ir iSankstiniq apmokejimq nuvertejimo
nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nura5ytq sumq senaudoms arba
kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant i tai, su kuria veikla yra susijusios gautinq sumq ir
iSankstiniq apmokej imq sumos).

57. Institucija nura5o i5 apskaitos registrq finansini turtq (ar jo dal[) tik tada, kai ji netenka

teises to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teises kontroliuoti finansinio
turto tada, kai gauna vis4 sutartyje numatyt4naud4 baigiasi teisitl galiojimo laikas arba perleidZia Sias

teises kitoms Salims.
58. I5sami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansinio turto apskaitos

tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Investicijos I asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus

59. Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro lemiam4
poveiki (subjektai, kuriuose Institucija turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises valdyti
subjekto veikl4 pagal galiojandius teises aktus, [status arba sutartis, nurodytos Finansinio turto
apskaitos tvarkos apra5e).

60. Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro reik5ming4
poveik[ (subjektai, kuriuose Institucija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja kitos
reik5mingqpoveik[ apibreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe).

61. Investicijos i pavaldZias biudZetines [staigas konsoliduojamos, o atskirose finansinese

ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.
62. Investicijos Ikontroliuojamas vie54sias [staigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos vieSojo

sektoriaus atskaitomybes [statym4 priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektq) konsoliduojamos, o

atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigij imo savikaina.
63. Investicijos I kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir

atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.
64. Investicijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek

konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metodq. I5 asocijuotqjq
subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansinE vertg.

65. 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 biudZet4dividendq sumas.
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66. Rengianti konsoliduotqsias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus subjektq grupe yra
laikoma ekonominiu vienetu, todel vieSojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio [kines
operacijos ir jq rezultataiyra eliminuojami.

67. Institucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq
subjektq turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai ir grynasis turtas paskutinq metinio ataskaitinio
laikotarpio dien4 ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, pinigq [plaukos ir iSmokos.

68. Institucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik iikiniq operacijq su prie
vieSojo sektoriaus subjektq grupes nepriklausandiais kitais subjektais rezultatai (pervir5is arba
deficitas);

69. I5sami investicijq i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra
nurodyta Institucijos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe.

Turto nuvertejimas

70. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metin[ finansiniq ataskaitq rinkin[, Institucija nustato, ar yra turto nuvertejimo poZymiq.

71. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam
turtui ir nematerialiajam turtui:

71.f . i5oriniai poZymiai:
7l.l.l. reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq

paklausa;
7l.l .2. per ataskaitin[ laikotarpi turto rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu

b[tq sumaZejusi del [prastinio turto naudojimo per tqpat[ laikotarpi;
7l.l.3.per.ataskaitin[ laikotarp[ Institucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje

arba Vyriausybes politikoje [vyko reikSmingq pokydig susijusitl su Institucijos turimo turto naudojimo
apimtimi ir pobfidZiu, kurie daro neigiam4poveik[ Institucijos veiklos rezultatams'

7 I .2. v idrniai poLymiai:
71.2.1. yra irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
71.2.2. Institucija turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau

nebenaudojamas veikloje;
71.2.3. per ataskaitinf laikotarpl ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje)

reikSmingq ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobfidZiu, tokiq kaip turto
galimybiq neiSnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktErizuoti veikl4 kuriq vykdant
naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turtq anksdiau, negu iki tol tiketasi, ir pana5[s pokydiai,
darantys nei giamq poveik[ Institucij os veiklo s rezultatams ;

71.2.4. turtui eksploatuoti ir priZiiireti reikia daugiau i5laidq nei buvo numatyta i5

pradZiq.
72. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos finansiniam turtui:

72.1. yra Linoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe, kad
skolininkas bankrutuos;

72.2. nesrlaikoma sutarties sqlygq, pavyzdLiui,laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi
kiti [sipareigojimai (pvz., prekiqarpaslaugq, uZ kurias buvo i5 anksto sumoketa, suteikimas; pallkanq
ar paskolos gr4Zinimas);

72.3. del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusitl su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidq kuriq prie5ingu atveju neb[tq suteikusi;

72.4. skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad

gindas bus iSsprEstas ne Institucijos naudai;
72.5. finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;

. 72.6. ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgautavisa gautinq sumq verte.
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73. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,

maLinant turto balansing vertE ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba

kitos veiklos sqnaudas.
74. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertejus, yra maLinama turto

vieneto balansine veftd, tadiau i5saugoma informacija apie turto [sigijimo savikain4 t. y. turto vieneto

[sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje sqskaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte
nei turto balansine vefte.

75. Kai velesni ataskaitin[ laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLinta
turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkiirimo negali vir5y,ti jo balansines
vertds, kuri b0tq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvqs pripaZintas.

76. I5sami turto nuveftejimo apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe, Finansinio turto apskaitos

tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansiniai isipareigoj imai

7 7 . Ilgalalki ams fi nansiniams isiparei goj imams priskiriam i :

7 7 . I . ilgalaikiai skolin iai isiparei goj imai ;

77.2. ilgalaikiai atidejiniai (Lr.Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
7 7 .3 . kiti ilgalaikiai isipareigoj imai.

78. Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriami:
78.1. ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Lr.Sios apskaitos

politikos skyriq,,Atidej iniai") ;

78.2. ilgalaikiq skoliniq [sipareigojimq einamqjq metq dalis;
78.3. trumpalaikiai skoliniai [sipareigojimai;
78.4. moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

78.5. moketinos sumos ibiudZetus ir fondus;
78.6. .moketinos socialines iSmokos;

78.7. moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
7 8.7 .1. tiekejams moketinos sumos;
78.7.2. su darbo santykiais susijE [sipareigojimai;
7 8.7 .3. sukauptos moketinos sumos;
7 8.7 .4. kiti trumpalaikiai [sipareigoj imai.

79. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. [sipareigojimai pagal planuojamus

sandorius nepripaZ[stami finansiniais [sipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio isipareigojimo
apibreZimo (t. y. kol Institucija neturi [sipareigojimo perduoti pinigus ar kitq finansini turtq kitai Saliai

arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis s4lygomis).
80. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai [sipareigojimai, i5skyrus finansinius isipareigojimus,

kurie paskesnio ivertinimo metu [vertinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo
gauta pinigll, yra vertinami [sigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu susijusios i5laidos pripaZistamos
pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Finansiniai isipareigojimai,
kurie paskesnio [vertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo
gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami amortizuota savikaina.

81. Po pirminio pripaZinimo finansiniaiisipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi:
8l . 1 . finansiniai isipareigoj imai, susijg su rinkos kainomis, - tikrqja verte;

' 
81.2. kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai

skoliniai isipareigojimai, nesusijq su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina;
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81.3. kiti trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai - [sigijimo savikaina.
82. Finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, Institucija neturi.
83. Institucija nuraSo i5 apskaitos registrq finansin[ isipareigojimq ar jo dali

isipareigojimas ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.
84. I5sami finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos

trumpalaikiq [sipare i goj imq apskaito s tvarko s apra5e.

tik tada, kai

Ilgalaikiq ir

Finansavimo sumos

85. Finansavimo sumos - Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq fondq,
Europos S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijq, kitq Saltiniq
gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Institucijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti
ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms [gyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Institucijos
gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turt4 pavedimams vykdyti, kitas leSas Institucijos i5laidoms dengti
ir kaip paramq gautq turtq.

86. Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip
turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:

86.1. finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam
nustatytos sqlygos finansavimo sumoms gauti;

86.2. yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq [rodym6 kad finansavimo
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;

86.3. finansavimo sumq dydis gali bflti patikimai [vertintas.
87. Valstybes biudZeto asignavimai pripaZ[stami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises

aktq nustatyta tvarka ppteikus parai5k4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte auk5diau

nurodyti kriterijai.
88. Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltiniq, net kai

finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami aukSdiau pateikti
finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZ[stamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo
pajamos, kurios parodomos finansines bukles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.

89. Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:
89.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui [sigyti;
89.2. finansavimo sumas kitos iSlaidoms.

90. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gali b[ti registruojamos nemokamai ar uL

simboling kain4 gavus ilgalaik[ materialqji ar nematerialqji turt4 biologin[ turtq ar atsargas arba gavus

pinigus jiems isigyti.
91. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui [sigyti.

92. Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZ[stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.

93. Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos
s4naudoms - tokiu atveju yra maLinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos

finansavimo sumos.

94. Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos

kaip Institucijos finansavimo sqnaudos, kartu pripaZ[stant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui,
pajamas.

95. Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

95.1. kai perduoda savo turt4 isigyt4iS finansavimo sumtS ne vie5ojo sektoriaus subjektams,
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kai del to registruojama kito vieSojo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybes metodq;
95.2. kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4 t. y. kai Institucija perduoda savo

turt4 isigytq i5 finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja vie5ojo
sektoriaus subjektus.

96. Kitiems vie5ojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ

kuriq panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti Institucijai,
registruojamos kaip i5ankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq sqnaudos.

97. Institucija, gautas finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per

tarpinink4 apskaitoje registruoja turt4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq

Saltini, kur[ nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.

98. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo
Saltin[ ir tiksling paskirt[.

99. I5sami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq

apskaitos tvarkos apraSe.

Pajamos

100. Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant Dkines

operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatltq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq

programq vykdym4.
101. Institucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant

nepagrindinq veik14.
102. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
103. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

paj amomis susij usios sqnaudos.
104. Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine

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

105. 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).

106. Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas.

Institucijos pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Institucijos
gaunama ekonomine nauda. Kai Institucija yra atsakinga uL tam tikrq sumq administravim4 ir
surinkim4 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.

107. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitin[
laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar

kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
108. Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.
109. I5sami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e

ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apra5e.
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S4naudos

110. Institucijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, vykdant

ukines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.

111. Institucijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant

nepagrinding veikl4.
112. S4naudos apskaitoje pripaZ[stamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

iSleidimo laik4.
113. S4naudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri

tenka per ataskaitin[ laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. I5laidos, skirtos
pajamoms uZdirbti busimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinese

ataskaitose kaip turtas ir pripaZ[stamos s4naudomis b0simaisiais laikotarpiais.
1 14. Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su

konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais,
Sios iSlaidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarp[, kada buvo patirtos.

l l5.Tais atvejais, kai Institucijos sqnaudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos sqnaudos

sumaZinamos kompensacijos suma.
116. S4naudos ivertinamos tikrqja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba

jq ekvivalentais, sqnaudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma

(ne[skaitant i j4 atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei 1 .m. ir pal[kanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis

ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sum4.

117. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos sqnaudos parodomos, atsiZvelgiant I jq
pobud[ (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. sqnaudos).

118. ISsami sqnaudq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos

apra5e ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apraSe.

Finansin6 nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

119. Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma bus

laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir
ekonomines prasmes.

120. 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:

l2l.Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui;

122. Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtq nuomininkui, didZioji dalis su

turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.
123. Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas [sigytas ilgalaikis materialusis turtas

arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos palilkanos reik5mingai skiriasi nuo rinkos

palukanq normos arba nera nurodytos, turto [sigijimo savikaina apskaidiuojama, diskontuojant vis4

sutartyje nurodyt4 [mokq sumq iki dabartines vertds, taikant apskaidiuotq paliikanq normA sutarties

sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai finansinio [sipareigojimo amortizuotai

savikainai. Finansines nuomos btidu isigyto ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte

(nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verte) paskirstoma per vis4jo naudingo tarnavimo laik4.

pnnclpals

i pinigq
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124. Twto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys
principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto apskaitai.

125. Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansin6s nuomos imokos yra
padalijamos, i5skiriant turto vertes dengimo sum% pal[kanas ir kitas [mokas (kompensuotinas nuomos
sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutartyje).
Palokanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos sqnaudoms ir apskaitoje registruojamos
kaupimo principu, t. y. registruojamos tq ataskaitini laikotarpi, uZ kur[ apskaidiuojamos moketinos
pal[kanos.

126. Veiklos nuomos atve.iu nuomos imokos pagal nuomos sutart[ yra registruojamos
apskaitoje kaip sqnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos pagrindines

veiklos s4naudoms.

Sandoriai uZsienio valiuta

127. Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dienq galiojusi Lietuvos banko skelbiamq uZsienio valiutos kursq. Pelnas ir nuostoliai i5

sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo
dien4 yra registruo.iami finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq s4skaitose. Veiklos
rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita ir parodytas tik perskaidiavimo
del valiutos kursq pokydiq rezultatas.

128. Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidarEs, keidiant (perkant ar
parduodant) valiut4 laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos
sqnaudos.

129. Yaliutiniq. straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyk[.

130. I5sami sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines ir
investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Atid6iiniai

131. Atidejiniai pripaZ[stami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo
kriterijus:

131.1. Institucija turi isipareigojim4 (teisinE prievolq arba neatSaukiamqjI pasiZadejimd ddl
buvusio [vykiol

131.2. tikimybe, kad [sipareigojimq reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybp, kad
nereikes;

131.3. isipareigojimo suma gali bnti patikimai [vertinta.
132. Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o informacija apie

susijus[ su tiketina sumoketi suma neapibreZtqjf [sipareigojime yra pateikiama finansiniq ataskaitq
aiSkinamajame raSte.

133. Atidejiniais pripaZistami tik tie [sipareigojimai, kurie susijE su buvusiais ivykiais.
Atidejiniais nepripaZ[stami numatomi busimi nuostoliai ar iSlaidos, susijq su Institucijos b[sima veikla.

134. Instituclja pripaL[sta atidejinio sum4 atsiZvelgdama I labiausiai tiketinq dabartiniam

[sipareigojimui padengti reikalingq i5laidli sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4. Atidejinio
sumos dydis nustatomas, remiantis panaSios veiklos patirtimi, pasira5ytomis sutartimis, priimtais teises

aktais, ekspertq iSvadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.

135. PaskutinE kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dienq atidejiniai perZifirimi ir jq verte

koreguojama, atslLvelgiant i naujus [vykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad [sipareigojimqturtu dengti
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nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, maLinant finansines
blkles ataskaitos straipsniq ,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir
trumpalaikiai atidej iniai" sumas.

136. Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertes ir isipareigojimui bDdingos rizikos rinkos ivertinim4.

137. Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi:
137.1. ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai

tiketina [sipareigojimui padengti reikalingq iSlaidq suma;
137.2. ilgalaikiai atidejiniai amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina

[sipareigoj imui padengti reikalingq iSlaidq suma).
138. ISsami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq neapibreZtqjq

[sipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq [vykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos
apraSe.

NeapibreZtieji [sipareigojimai ir neapibreZtasis turtas

139. NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

s4skaitose.
140. NeapibreZtieji [sipareigojimai ir neapibreLtasis turtas nerodomi nei finansines b[kles

ataskaitoje, nei veiklos rezultat'4ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiSkinamajame ra5te.

Kai tikimybe yra labai maZa, kad reikes panaudoti turt4 [sipareigojimui padengti arba kad
neaprbreitasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai5kinamajame ra5te nera
pateikiama.

141. Informacija apie neaplbreLtqiturt4ir isipareigojimus turi b[ti perZiurima ne rediau negu

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinE dien4 siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai bfitq tinkamai
atskleisti aiSkinamajame ra5te.

142. I5sami neapibreZtqiq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta
Institucijos Atidejiniq neapibreZtqjq [sipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir
apskaitos klaidrf taisymo apskaitos tvarkos apraSe.

Poataskaitiniai irykiai

143. Poataskaitinis ivykis - [vykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos
iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

144. Poataskaitiniai [vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing
padetf paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. turi [takos Institucijos finansinei padediai ar veiklos
rezultatams balanso dat{, yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant i jlt itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mq, koreguojantieji poataskaitiniai [vykiai yra rodomi
finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.

145. Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie [vykiai parodo sqlygas, atsiradusias po

paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai [vykiai.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame ra5te, kai jie reik5mingi.

146. I5sami poataskaitiniq ivykiq apskaitos tvarka yra nurodl'ta Institucijos Atidejiniq,
neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq [vykiq ir apskaitos klaidq taisymo
apskaitos,tvarkos apraSe.
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Apskaitos politikos keitimas

147. Institucija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laik4 tam, kad biitq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad

bltq galima nustaty,ti Institucijos finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.

148. Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis
VSAFAS 1 ,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".

149. Ukiniq operacijq ir [kiniq [vykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

[sipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.

150. Institucijos apskaitos politika gali bflti keidiama:
150. 1. del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
150.2. jei to reikalauja kiti teises aktai.

151. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvin[
bUd4 t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bltq buvusi naudojama, todel pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

152. Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq
ataskaitini laikotarp[, kur[ apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatrl ataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos keitimo ir
esminiq klaidq taisymo ltaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese
ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.

153. Apskaitos politika gali buti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes

informacija uZ visq ataskaitini laikotarp[ turi b0ti parodoma, taikant vienodq apskaitos politik4
pana5aus pob0dZio ukinems operacijoms ir ukiniams ivykiams.

Apskaitiniq [veriiq keitimas

154. Apskaitinis ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabartinp turto ir
isipareigojimq vertE ir tiketinq naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apy{ikslis dydis, naudojamas turto
ir [sipareigoj imq vertei nustatyti.

155. Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar [sipareigojimq vertes negali buti tiksliai
apskaidiuotos, o tik [vertintos.

156. Apskaitiniai iverdiai yraperliurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis buvo
remtasi, atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq [vykiq.

157. Apskaitinio iverdio keitimas nesusijEs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos
klaidos taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas tq ataskaitini laikotarpi, kur[ keitimas
buvo atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bDd4.

158. Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradqs del apskaitinio [verdio pokydio,
turi bflti parodytas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai
buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio [verdio pakeitimu, pateikiama

aiSkinamajame ra5te.
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Apskaitos klaidq taisymas

159. Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo iikines operacijos ar fikinio [vykio registravimo ar del apsirikimo.

160. Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del kurios
praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali blti laikomos i5 esmes

patikimomis.
161. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento turto

vertes.
162. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamojo
ataskaitin io laikotarpio fi nans inese ataskaitose.

163. Klaidq taisymo [taka finansinese ataskaitose parodoma taip:
163.1. jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,

kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos
eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

163.2. jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir
parodomas veiklos reztiltatqataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo

itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia
buvo, t. y. nekoreguojama.

164. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama ai5kinamajame ra5te:

164.1. esminiq apskaitos klaidq pobUdis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine klaida buvo
padaryta:

164.2. kokiems finansines b[kles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas
turejo itakos;

164.3. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir [traukta, parodant grynqji ataskaitinio
laikotarpio pervir5i ar deficitq.

165. I5sami apskaitos klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejini% neapibreZtqiq

[sipareigojimq neapibreZtojo turto, poataskaitiniq [vykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos
apra5e.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas

166. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus

pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
biudZetq pajamq ir iSlaidq klasifikacijoje.

167. Turtas, finansavimo sumos, [sipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai pirminiams
segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir
naudojami i5tekliai.

168. Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq priskyrimo segmentui
pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausiq Institucijos veiklos dal[ apimandiam
Svietimo segmentui.

169. Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal

kuriuo s bltq pateikiama informacij a fi nansinese ataskaitose.
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Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaidiai

170. Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bei pinigq [plaukos ir i5mokos flnansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir [sipareigojimg taip pat
pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja
bfitent tokios iskaitos.

171. VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir sqnaudq straipsniq tarpusavio [skaita gali buti
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiant tik rezultat4 (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas s4naudas):
pe1n4 arba nuostoli. Pavyzdliui, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, perleidus ar pardavus
ilgalaiki turt4 keidiant uZsienio valiutq.

172. Palyginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq
klasifikavim4.

III.PASTABOS

P03 Nematerialus turtas

Finansines bukles ataskaitoje eiluteje Nematerialusis turtas parodytas likutine verte, kuri lygi
nuliui, kadangi nematerialus turtas pilnai amortizuotas:

Turto grupe
[sigiiimo savikaina

p as kutinei at as kaitinio
laikotarpio dienai, Eur

Amortizacijos suma
pas kutinei at askaitini o
laikotarpio dienai, Eur

Likutine v ert d pas kutinei
atas kaitinio I aikotarpio

dienai, Eur
Programine [ranga ir
ios licenziios

19744,39 19744,39 0

I5 viso: 19744,39 19744,39 0

P04 Ilgalaikis materialusis turtas
Finansines b[kles ataskaitoje, eiluteje llgalaikis materialus turtas, ilgalaikis materialus turtas

rodomas likutine verte sekandiai:

Turto grupe

{sigijimo savikaina
paskutinei
ataskaitinio

laikotarpio dienai,
Eur

Nusidevdjimo
suma paskutinei

ataskaitinio
laikotarpio
dienai, Eur

Nuvertejimo
suma, Eur

Likutine verte
paskutinei
ataskaitinio

laikotarpio dienai,
Eur

Gyvenamiej pastatar t226t75,27 254808,1 0 97t367,17

Negyvenam eJ1 pastatal 4992083,34 701156,80 76395,68 42t4530,86

Infrastrukt0ros ir kiti
statiniai

1494178,71 202969,51 129t209,20

Ma5inos ir [renginiai 1 908875,1 8 918438,17 990437,01

Transporto priemones 615867,47 443026,02 t7284t,45

Baldq [sigij imo savikarna 33730,06 29364,14 4365,92

Kompiuterine [ranga 225246,18 157422,91 67823,27

Kita biuro [ranga 82651,10 54587,28 28063,82

Scenos meno priemones 34210,73 24020,94 l0l 89,79

Bibliotekq fondai 108267,81 108267,81
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Kitas ilgalaikis materialus

turtas

31548,72 30734,70 814,02

I5 viso: 10752834,57 2816528,57 76395,68 7859910,32

Verslo mokyklos pastato, esandio Ukmerges r.Vepriq miestelyje, nuvertejimas sudaro 76395,68

Eur, kadangi nesant mokiniq pastatas nuo 2007m. nenaudojamas.
Per ataskaitini laikotarp[ nura5ytas ilgalaikis materialus turtas:

2016 m. vasario 17d. i5 Valstybines atomines energetikos saugos inspekcijos neatlygintinai

gautas ilgalaikis materialus turtas - automobilis VW Sharan, kurio isigijimo verte 24668,39 Eur, be

likutines vertes.

VisiSkai nudevetas ilgalaikis materialus turtas, kuris naudojamas mokyklos veikloje:

Ilgalaikis materialus turtas Verte isigijimo savikaina, Eur Nusidevejimo suma, Eur

Ma5inos ir irenginiai 961,54 961,54

Baldai 321,77 321,77

Kompiuterine iranga 14249,71 14249,71

Kita biuro [ranga 301,20 301,20

I5 viso: 15834,22 15834,22

Per ataskaitin[ laikotarp[ isigytas ilgalaikis materialus turtas:

Ilgalaikis materialus turtas Verte isigijimo savikaina, Eur

Kitos ma5inos ir irensiniai t45393,15

Transporto priemones 25098,00

Baldai 2500,00

Komoiuteriai ir iu iransa 30055,1 7

Kita biuro iransa 10299,75

Scenos meno priemonos 5938,12

Biblioteku fondai 3211,97

I5 viso: 222496,16

Ilgalaikio materialioj o turto grupd
Vertd atasknitinio laikotarpio

pabaigai, Eur

Vertd pradjusio
ataskaitinio laikotarpio

oabaipai, Eur
Negyvenamiej i pastatai 50823,96 50823,96

InfrastruktDros statiniai 24895,71 24895,71

Kiti statiniai 388,09 388,09

Kitos ma5inos ir irenginiai 323917,38 300573,40

Transporto priemones 297188,87 206923,13

Baldai 26950,10 27211,87

Kompiuteriai ir jq iranga t14027,19 124330,54

Kita biuro iranga 35667,81 37026,99

Scenos meno priemones t3164,70 13164,70

Kitas ilgalaikis materialus turtas 28918,85 28918,85

I5 viso: 891274,27 814317,24
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Finansines b[kles ataskaitos eiluteje Nebaigta statyba ir iiankstiniai mokdjimai:

Objektas

Nebaigtos statybos
ar iiankst,

mohljimo vertd

isigiiimo sovikaina,
Eur

Nebaigtos
statybos

nuvertijimos
Eur

Nebaigtos statybos
ar iianl{s.,

mok|jimo vertd
likutine verte, Eur

Mokvmo dirbtuves 867s9,91 15452,38 71307 .53

I5ankstinis apmokej imas uZ

prikabinam4 purk5tuvq paseliq
prieZi0rai

10744,80 10744,80

I5ankstinis apmokejimas uZ

komoresoriu
108,90 108,90

ISankst n s apmokeiimas uZ knvgas 64,00 64.00

I5ankstinis apmokejimas ui. statinio
inventorizaciia

57,92 57,92

I5 viso: 97735,53 15452,38 82283,15

l99l m. buvo pradetas statyti gamybinis mokymo kompleksas, tadiau veliau negavus

finansavimo, pastatas liko neuZbaigtas statyti ir jo nuvertejimas yra 15452,38 Eur.

10744,80 Eur yra i5ankstinis apmokejimas uZ prikabinam4 purkStuvq paseliq prieZiurai pagal

2016 m. gruodZio 22 d. pasira5ytqpirkimo-pardavimo sutart[.

Nebalansinese s4skaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti Zemes sklypai, kuriq

bendra verte sudaro 764154,88 Eur ir i5sinuomuoti Zemes sklypai, kuriq verte 1129,23 Eur. Visq

mokyklos naudojamq Zemes sklypq bendra verte yra 765284,11 Eur.

P07 Biologinis turtas
Finansines bflkles atskaitos B eiluteje Biologinis turtas yra Zemes fikio veikloje naudojamas

biologinis turtas - javq paseliai. Paseliai apskaitomi [sigijimo savikaina, kuri4 sudaro kuro sqnaudos,

trq5os, seklos, chemikalai ir kitos iSlaidos, kurias galima priskirti tiesiogiai biologiniam turtui.

2016 m. gruodZio 31 d. bioldgini turtq sudare Zemes dirbimo ir Zieminiq grldiniq kult[rq sejos

s4naudos 6102,19 Eur.

P08 Atsargos
23. Finansines blkles eiluteie Mediiagos, ialiavos ir iikinis inventorius atsargq likutis yra

56162,52Bur.

Atsargqruiis Verti, Eur

MedZiagq ir Zaliavq [sigijimo savikaina 39168,29

Maisto produktq isigij imo savikaina 226,01

Kuras,degalai,tepalai [sigijimo savikaina 437,63

Atsarginiq daliq isigij imo savikaina 2153,73

Kitq medZiagq ir ialiavqsavikaina 4311,98

Ukinio inventoriaus [sigij imo savikaina 9864,88

Viso: 56162,52

Nebalansineje sqskaitoje flkinio inventoriaus verte yra 526007,30 Eur.
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Produkcijos ruiis Verte, Eur
Mokymo dirbtuvese pagaminta produkcij a 1015,05

Zemes tikio produkcija 21543,57

Viso: 22558,62

Preki4 paslaugt4 pobudis Verte, Eur

Laikra5diq ir Zurnalq prenumerata 1499,86

Komunalines paslaugos 169,16

K ti i5ankstiniai mokejimai 217,96

V SO: 1886,98

Ateinandiq laikotarp iq s4naudos

2016 m. parduotq atsargq verte ir pagamintos produkcijos verte 34346,77 Eur.

P09 ISankstiniai apmokejimai
ISankstiniq apmokej imq savikaina

Kitos ateinaniiq laikotarpi4 s qnaudos Verte, Eur

Automobiliq draudimas 5139,39

Spaudos prenumerata 398,94

Bendrosios civ.atsakomybes draudimas 183,00

Turto draudimas 200,69

Kitos s4naudos 420,28

Viso: 6342,30

P10 Gautinos sumos

Finansines b[kles ataskaitos eiluteje Guutinos sumos ui turto naudojimq, parduotas prekes,

turt4 paslaugas sumos yra Sios:

Gautinos sumos

Paskutine

ataskaitinio

laikotarpio
diena isigijimo
savikaina(Eur)

Gautin4
sumL

nuvertejimas,

Eur

Paskutind

ataskaitinio

laikatarpio
dienalikutine verte,

Eur

Gautinos sumos uZ nuom4 530,79 530,79

Gautinos sumos uZ parduotas prekes 320,00 320,00

Darbo birZq [siskolinimai uZ mokymus 14328,01 14328,01

[siskol inim ar uZ. ap gyvendinim4

bendrabutyje

1177,76 1009,76 168,00

[siskol nimai uZ kitas paslaugas [50,00 150,00

Mokiniq [siskolinimai uZ bendrabut[ 261,66 261,66

Viso: 16768,22 1009,76 15758,46

2016-12-31 nura5ytas gautinq sumll nuvertejimas I154,98 Eur, kadangi [mones yra

i5re gi strubtos bankrutavus.
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2016-12-31 Eur nuvertintas gautinas [siskolinimas - 1009,76 Eur, nes atitinka gautino

isiskolinimo nuvertejimo poZymius, nurodytus 17 VSAFAS.

Finansines bflkles ataskaitos eiluteje Sukauptos gautinos sumos yra'.

Suknuptos gautinos sumos Vertd, Eur

Sukauptos gautinos sumos iS SMM pervestas imokas 78971,22

S ukaupto s fi nansavimo p aj amos sko los tiekej am s 507,57

Sukauptos gautinos sumos mokiniq keliones i5laidq

kompensavimui

214,45

Sukauptos fi nansavimo pajamos atostoginiams 54735,12

Sukauptos finansav mo pajamos Sodrai t6956,94

Viso: 151385,30

Finansines bukles ataskaitos Kitos gautinos sumos eiluteje yra:

Gautinos sumos

Paskutind
qtaskaitinio

laikotarpio diena

isigijimo
savikaina,Eur

Gautiru4sumq

nuvertdjimas,

Eur

Paskutind

ataskaitinio

laikotarpio diena

likutine verte, Eur

I5ie5kotinos sumos uL padarytq i.alq 40l,ll 401.1 1

PVM atskaita 20229,00 20229,00

Nuomininkq [siskolinimas uZ

komunalines paslaugas

204,68 204,68

Viso: 20834,79 20834,79

2016-12-31 nura5ytos nuvertintos ie5kotinos sumos uL padarytq Lalq 1635,17 Eur, gavus

Vilniaus apygardos prokuratiiros nutarimus nutraukti ikiteismin[ tyrimq suejus baudZiamosios

atsakomybes senaties terminui.

P11 Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Banko sqskaita Ldiu likutis, Eur
BiudZeto 1e5os 0,00

Pajamq [mokq le5os 1328,36

Pavedimq le5os 61165,05

Nuompinigiq sqskaita 7460,62

Erasmust projekto sqskaita t3745,60

Viso: 83699,63

P17 Trumpalaik6s mok6tinos sumos

ls i s ko I i ni m as t i e la! i am s Suma, Eur

Is skol n mas uZ ry5iu paslaugas 4,77

Is skol n maiuL. paslaugas 218,90

{s skol n mai ti. darbuotojq ry5io paslaugas 349,62

v so: 573,29
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Finansines bUkles ataskaitos eiluteje Sukauptos mokitinos sumos 80297,54 Eur yra sukauptos

atostoginiq s4naudos, i5 jq 18992,35 Eur - yra sukauptos imokos Sodrai.

Finansines bfikles ataskaitos eiluteje Kitos mokitinos sumos yra moketinos mokiniq keliones

i5laidq kompensavimo sumos 214,45 Eur. ir 14636,00 Eur uZ dar nesuteiktas paslaugas (mokymo

kursus).

PL8 Grynasis turtas
2Al 6 m. ataskaitinio laikotarpio pervir5is yra 97 57 9,42 Eur.

2016-12-31 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas pervirlis ar deficitas yra 553305,90

Eur, i5 jq420322,46 Eur yra ilgalaikio turto, isigyto i5 pajamq [mokq, likutine verte.

P21 Kitos pagrindinds veiklos pajamos ir kitos pajamos

Veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje Pagrindinis veiklos kitos pajamos - tai uZdirbtos pajamos

vykdant pagrinding mokyklos nuostatuose pawirtintqveikl4- Svietimq;299398,63 Eur.

Mokyklos kitos, ne Svietimo, veiklos pajamos yra eiluteje Kitos veiklos pajamos:

Veiklos rfiiis Paiam4suma, Eur

Pajamos i5 atsargq pardavimo 5t494,00

Nuomos pajamos 7482,92

Kita apgyvendinimo veikla 14178,83

Kitos pajamos 21355,53

Viso: 94511,28

P22 Pagrindinds veiklos s4naudos

Veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje Nusidivijimo ir amortizacijos sqnaudos yra 355306,93

Eur ilgalaikio materialaus turto nusidevejimas. Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu Sios

s4naudos padidejo 39177,A7 Eur del 2016 m. pradeto eksploatuoti naujai pastatyto stadiono ir kito

[sigyto turto.

Veiklos rezultattl eiluteje l{uvertijimo ir nuraYytq sumq sqnoudos 753,A6 Eur yra grfidq

valymo, nudZiiivimo s4naudos ir 1009,76 Eur gautino isiskolinimo nuvertejimo s4naudos.

Kitos veiklos sqnaudos eilutdje yra parduotos Zemes iikio produkcijos ir maisto produktq

savikaina.

P23 X'inansin6s ir investicinds veiklos pajamos ir s4naudos

Finansines ir investicines veiklos rezultatas y ru 3,3 1 delspinigiai.

Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.

Neap ibreZqj q isiparei goj imq ir neapibreZtoj o turto nera.

Dirbktorius

Vyriauii4 buhaltere

Jonas Cesevidius

Roma Janu5kevidiene
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