KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TAUTINIU
KULTURU CENTRO
2O2O

M. GRUODZIO 31 D:YP-IINIU FINANSINIU ATASKAITU
RINKINIO
ArsKrNA rsrs RaSras

I. BENDROJI DALIS
centras (toliau _ fstaiga) yra biudZetine
istaiga,
lstaiga finansuojama iS Klaipedos miesto
smenq registre, kodas 301732764, adresas
K.
{staigos pagrindine veikla
veikla - 93.29.

-

kulturinis Svietimas

-

85.52

ir kita pramogq ir poilsio organizavimo

II. APSKAITOS POLITIKA
l ' Apskaitos politika apima Dkiniq operacijq
principus, metodus ir taisykles.

ir ivykiq pripaZinimo,

ivertinimo

ir apskaitos

finansing bDklg ir pinigq srautus;
ekonoming prasmg, ne vien teising form4;

nuolat
gana ilg1 laik4 tam, kad b[tq
7rb.a
niq ataskaitq
duomenis. Tokio palyginimo
, grynojo turto ir pinigq srautrl keitimosi

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykles
finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS.
AS, i5skyrus:
jmokq pajamos,,;
ir finansiniq ataskaitq rinkinys,,.
s ir ivykiai registruojami ir finansines ataskaitos
cipus:

8.2. subjekto;
8.3. veiklos tgstinumo;
8.4. periodi5kumo;
8.5. pastovumo;
8.6. piniginio mato;
8.7. palyginimo;
8.8. atsargumo;
8.9. neutralumo;

operacijas nustato teises aktai. pagal
turinio
e [kiniai ivykiai ir iikines operacijos
viertinami ir
siZvelgiant i tai, ar toki4 iiking oplracij4
uytCyai,

i

KMSA ir B{ apskaitoje registruojami nurodanr

12.1. lesq Saltini;
12.2. programq ir priemong;
12.3. projekrq;
12.4. v alstybes funkcij4;

i3.Z

;i#rffi

"

savivaldvbiq biudZetq islaidq ir pajamq ekonomines
klasifikacijos straipsni;
os operacija su juo susijusi.

e registruojami eurais

ir centais, apvalinant iki

s nepateikimas arba klaidingas pateikimas

eali

i5kreipti finansing
15. Toliau
ataskaitq elementu

ikti

sPren-dimus'

SA
s, D

atskirus
',.lllTunti
jq

finansiniq

apskaitos procedDras.

Nematerialusis turtas

ir

taisykles nustatyti l3_ajame VSAFAS
ejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir
s ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3_iame
nustatytus kriterijus.

imo momentu apskaitoje registruojamas
isigijimo

esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte regi
20. I5ankstiniai apmokejim ai uL
nematerialiojo turto s4skaitose.

a,JetJls yra.

laikas, nust
galiojimo la

normatyvus,

i

sutartis ar kitas
aterialiajam turtui
direktoriaus arjo

24'Kai turtas parduodamas

arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupta
amortizacija ir, jei
yra' nuvertejimas nurasomas. Pardavimo pelnas
ur nuorto"tiui parodomi atitinkamame veiklos rczultatt4
ataskaitos straipsnyj e.

25'Detaliau nematerialiojo turto.apskaitos tvarka aprasyta
Apskaitos vadovo Nematerialiojo
turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administra.i3oje
tvarkos'apra5e.
Ilgalaikis materialusis turtas
taisykles nustatyti l2-ajame VSAFAS
nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos

ir

registruojamas apskaitoje,

jei jis

atitinka

FAS nustatytus ilgalaikio materialio.yo turto
28' Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo
momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina.

ateriahfi turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

as skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
imo normatyvus, patvirtintus fffASA Oi."tto.iau,

36' Detaliau ilgalaikio materialiojo turto apskaitos
tvarka apraslta Apskaitos vadovo Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos Klaipedos mlesto
,uvi"urayu1, udrninir,.u.ijoje tvarkos aprase.

Biologinis turtas

,n^,il,lj:jloiiilii.l:;liu,?f.uut,o'

metodai

ir

taisykles nustatyti l6_ajame vsAFAS
,,Biologinis
struojamas apskaitoje,

jeigu atitinka

l6_ajame

4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio

41. Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo
isigijimo savikaina ir, jei ytd, veftes
pasikeitimas nuraSomas. pardavimo pelnas
ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
ataskaitos straipsnyj e.

rezuhau;

42' Detaliau biologinio turto apskaitos tvarka apra|yta
Apskaitos vadovo Biologinio turto
oj e t'u*to, aprase.

apskaitos Kl aipedos miesto savivardybes
admini stracij

Atsargos
-ajame VSA

isigijimo
) savikaina
os

)

savikaina, o
izavimo verte,

45. Atsargos nukainojamos iki grynosios realizavimo vertes
tam, kad iq balansine verte
nevir5ytq bDsimos ekonominds naudos ar paslaugq vertes, kuri4
tikimasi gauti sias atsargas pardavus,
paskirsdius ar panaudojus.
46' Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq
savikain4, taikomas FIFo
(,,pirmas gautas pirmas i5duotas,,) bUdas.
-

operacija.

48' Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorius.
Atiduoto naudoti Dkinio
inventoriaus verte i5 karto itraukiama s4naudas. Naudojamas iikinis
inventorius, kurio balansine verte
i
plies ji nurasant i sqnaudas buvo didesne nei didesne nei 50 (penkiasdesimt) eurq, kiekine
ir vertine
iSraiSka registruojamas nebalansinese saskaitose.
49'Detaliau atsargq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Atsargq
apskaitos Klaipedos
miesto savivaldybes administracij oj e tvarko s apraSe.
Finansinis turtas
ykles nustatyti l4-ajame VSAFAS ,,Jungimai ir
VSAFAS,,Konsoliduotqiq finansiniq ataskaitu
s" ir l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
51. KMSA ir Bf finansinis turtas yra skirstomas ilgalaik! ir trumpalaik!.
i
5 2 . I1 galaikiam fi nan s in iam turtu i pri
skiriama :
52.1. investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
52.2. po vienq metq gautinos sumos.
53

. Trumpalaikiam fi nans iniam turtui priskiriama:

53.1. per vienus metus gautinos sumos;
53.2. pinigai ir pinigq ekvivalentai.

Investicijos i nuosavybes verfybinius popierius

es

Nuosavyb

vertybiniq

popieriq

Subjektas

dalis,

priklausanti
KMSA*
BiudZetines lstaigos

Sveikatos

prieZiuros

VSI, socialines globos VSI,

Pavaldi

sektoriaus subjektq

turi

20-s0%

vie5ojo sektoriaus subjektai
(t.y. daugiau nei 50% ina5g

ne valstybe ir

< 20Yo

socialinds
SvietimoV5f

> 200A

ir

Bendroves ir imonds
(UAB, AB, VI, Sf ir pan.)

Konsoliduoja
ma

Savikainos

Tikrqja verte

Nuosavybes
metodu

Nuosavybes
metodu

Tikrqja verte

Tikrqja verte

Nuosavybes
metodu

<20Yo

Tikr4ja verte
Nuosavybes
metodu

> 20yo

Savikainos
metodu

Tikrqja verte

prieZiuros VSI,
globos VSf

Konsoliduoja
ma

metodu

savivaldybes)

VSf, i5slcyrus sveikatos

metodu

metodu

< 50yo
<20Yo

finansindse
ataskaitose

Savikainos

> 500A

Sveikatos prieZiuros
VSI, socialines globos VSI,
Svietimo VSI, kurios n6ra

Konsoliduot

ose

Savikainos

biudZetine istaiga

Svietimo VSI, kurios yra

priskiriamos prie vielojo

Atskirose
finansin6se
ataskaitose

Nuosavybes
metodu

Tikrqja verte
Nuosavybes
metodu

55. Investicijq, apskaitoje prip
po isigijimo nera koreguojama
priklaus.omai nuo imones ar viesoiioi
istaigos veiklos rezuhato,tadiau gali bDti koreguojama ivertinus
investicij q nuvertej im4.
56. Kai investicija KMSA apskaitoje

regi

nos metodu, dividendq pajamos yra
ose. paskelbus dividendus, KMSA
pervestinas dividendq pajamas ir

registruojamos finansines ir invesii"in.s veiklo
pripaZista dividendq pajamas ir gautinas divide
moketinas i Savivaldybes iZd4 sumas.

ama nuosavybes
rezultatus, jie re

e
e

lbus dividendus,
a
idendq pajamos ir gautinos sumos, pervestinos
sumos.

us apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo
bes administracijoje tvarkos apra5e.

Gautinos sumos
59'
sumos pirminio pripaZinimo metu yra
ivertinamos lsigijimo savikaina.
-Gautinos
60' Kiekvien4kattq
sudarant finansines ataskaiias, po vienq metq gautinos
sumos ivertinamos

;T""rTffi:::a

savikaina, per vienus metus gautinos sumos

-

isigijimo savikaina, atdmus nuverrejimo

numatyta arba ji yra reik5mingai (2 (dviem)
anq norma, galiojusi gautinos sumos pirminio
savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos

rrpaZinimo momentu.
apra5oma Apskaitos vadovo ISankstiniq
apmokejimq
ldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
4skaitose.

Iikvidzios investicijos, kurios gali b[ti greitai ir
investicijq terminas nevirSija trijq menesiu,"o u"rt.,
ISankstiniai apmokejimai
65' Isankstiniai
savikaina' o kiekvien
isigijimo savikaina ate

o pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami
isigijimo
rpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi
tolius.

Turto nuvertdjimas

sumaZejusi, t.y.

jo

balansine verte yra didesne uZ

68' Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje
registruojami, jeigu yra rurro nuvertejimo
poZymiq' Kai yra nuvertejimo poZymir4, nustatoma
turto atslperkamoji vertel turi palyginama su
turto
balansine verte.

itoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq

suma

registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinls,

s aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLinta
ertejimo atk[rimo negali vir5yti jo balansines
buvgs pripaZintas.

naudin go tarnavim o laikq, maLinant nus idevej imo s
4naudas.

73. KMSA ir Bf apskaitoje gali blti registruojamas Sio turto nuvertejimas:
7 3 .1 . ilgalaikio materialioj o turto
7 3 .2. ilgalaikio nematerialioj o turto;

73'3' biologinio turto, kurio tikrosios vertes nustatyti neimanoma, todel Sis turtas
apskaitomas
isigijimo savikaina, atemus to turto nuvertejim4;
73 '4. investi"tjrl i nuosavybes vertybinius popierius, kurios
apskaitomos savikainos metodu;
73.5. po vienq metq gautinq sumll;
73.6. per vienus metus gautinq sumq;
73.7. iSankstiniq apmokej imq;
73.8. atsargq;
73.9. pinigq ir pinigq ekvivalentq.
74'Detaliau turto nuvertejimo apskaitos tvarka aprasoma Apskaitos vadovo Turto
vertes
pasikeitimo ir nuvertejimo ivertinimo ir apskaitos Klaipedos miesto
savivaldybes administruri.lo;"

.

.

tvarkos apra5e.

Finansavimo sumos
75. Finansavimo sumq apskaitos metodai
,,Finansavimo sumos".
76. Finansavimo sumos pripaListamos, kai

ir

taisykles nustatyti 21-ajame VSAFAS

pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5a
78. Le5os,

(pvz., KMSA ir
finansuoti), nera I
79' KMSA ir Bf apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos
pagal pirmini
finansavimo Saltini.
80. KMSA ir B{ uZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos
i:
80.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui
isiglti:
80.1.1. finansavimo sumas ilgalaikiam turtui
isigyti;
80.1.2. finansavimo sumas biologiniam turtui
isigyti;
80.1.3. finansavimo sumas atsargoms isigyti;
80.2. finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
8l ' Finansavimo sumos nepiniginiam turtui
lsigyti gaunamos kaip neatlygintinai gautas
ilgalaikis, biologinis turtas arba atsirgoi, arba kaip pinigii, skirti ilgalaikiam,
biologiniam turtui arba
atsargoms isigyti.
82

i.laidoms
laikomos
g3
patiriamo

yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
is kitoms i5laidoms.kompensuoti, yra
iginiam turtui
_^r kaupimo
r-^.., princip4 taisisigyti.
gal
laikotarpiais, kuriais

parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos).
84. Gautos
perduotos kitiems
finansavimo sumos KMSA
s4naudomis
nepripazistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vSS, maZinamos
gautos finansavimo sumos,
registruoj ant finansavimo sumas (perduotas).
85. Gautos
perduotos ne VSS finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas,
registruojamos kaip KMSA ir BI finansavimo sanaudos. l<artu pripaZjstant
finansavimo, kuris buvo
skirtas Siam tikslui, pajamas.

ir

vss

ir BI

ir

86' KMSA ir B{ apskaitoje finansavimo s?naudomis VSS perduotos sumos
pripaZistamos tik
tuomet, kai KMSA ir B{ kitus vSS finansuoja sav r uZdirbtomis lesomis.
87' Detaliau finansavimo sumq apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos vadovo
Finansavimo sumq
apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes admini stracij oj e tvarko s aprase.

Finansiniai isipareigoj imai
88' Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai,. metodai

ir taisykles nustatyti 17-ajame
finansiniai lsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS -,,Atidejiniai,
n-eapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai
ivykiai.., l9-ajame VSAFAS
,,Nuoma, finansine nlloma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutarty s" ir 24-ajame VSAFAS
,,Su darbo
VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir

santykiais susijusios iSmokos,,.

omi finansiniais isipareigojimais. pagal trukme
us.
parei goj

imai ivertinami i si gij imo savikaina.
aitas Sie isipareigojimai ivertinami:
9l.f ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina;
9 1 .2. trumpalaikiai isiparei goj imai _
isi gij imo savikaina.
92' Jeigu sutartyje paliikanq nonna nera numatyta, arba ji yra reikSmingai
(2 (dviem.l
procentiniais punktais) maZesne nei rinkos paliikanq .ro.-u
pirmini"o
p.ipuzini,,'o
lsiparligo;imo
momentu, gautq paskolq amortizuota savikaina L apskaidiuojama pritaikius
rinkos palukanq no.*a,
buvusi4 isipareigojimo pirminio pripaZinimo mo rtu.
93' Detaliau finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos
vadovo Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje
tuu.r.oJup.u!"i

Atidejiniai

95' Atidejiniai.yraperLiirimi

paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4
atsiZvelgiant inaujus ivykius ar aplinkybes, turindius
ltakos dabartiniam vertinimui.
96' Detaliau atidejiniq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Ilgalaikiq
isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldyb6s administracijoje tvarkoi aprase.

ir koreguojami,

ir

trumpalaikiq

Finansine nuoma (lizingas)
97' Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas.
Ar nuoma laikoma
veiklos nuoma' ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos,
o'nuo jos turinio ir ekonomines

prasmes.

os ar finan
audos ir r
esmes visa
uoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties

gesng nei 75 procentai turl0 ekonominio naudinso
nenumatoma perduoti;
e pagrindiniq nuomos
imokq vefte sudaro ne maZiau

rties, Sio turto savybes ir paskirtis nesali bUti
o naudotis galetq tik nuomininkas.
nuomos imokos yra padalijamos, i5skiriant turto

yr.a registruojamos apskaitoje kaip s4naudos
tol
laikotarpi.
102' Detaliau finansines nuomos apskaitos tvarka
apra5oma Apskaitos vadovo Ilgalaikiq ir
trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos Klaipbdos miesto
savivaldybes administracijoje tvarkos aprase.
Pajamos
103' Pajamq apskaitos principai, metodai ir
taisykles nustatyti l0-ajame VSAFAS
,,Kitos
pajamos" ir 2}-ajame VSAFAS
,,Finansavimo sumos,,.
104. Pajamq apskaitai
pajamos regi
rodomos finansinese ataskaito
ri yra uZdirbam
viesosios pasraugos,, arrrsKarnl
atliekami
ar kt., nepriklau

momento.

momentu.

le5as

i

biudLet4

ir neturi teises

uojamos pervestinos paj amos.

gauti

jq iS

s4naudos,

, valstybes
isigyras
109' KMSA ir Bf apskaitoje pripaListamos pagrindines
veiklos, kitos veiklos
investicines veiklos paj amos.

ir

iS

finansines ir

S4naudos

ir taisykles nustatytos 1l_ajame VSAFAS
finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq
lamentuojandiuose VSAFAS.

is t4 pati laikotarpi,

os KMSA ir Bf apskaitoje pripaListamos tuomet, kai is KMSA
ir Bf
r 14. S4naudq dydis i".j,lf,:'"lnflT;;0,'ktams'
trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitink

pagrindines veiklos, kitos veiklos

116'Detaliau

s4naudq

Klaipedos miesto savivaldybes
pajamq ir s4naudq apskaitos Kla

ir

finansines ir

apra5oma Apskaitos vadovo S4naudq apskaitos
tvarkos aprase ir Finansines ir investicines veiklos
ivaldybes administracijoje tvarkos aprase.

Sandoriai uZsienio valiuta
I

i7' Sandoriq uZsienio valiuta

uZsienio valiuta".

apskaitos principai nustatyti 2!-ajame vsAFAS
,,sandoriai

119' Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei
i5 uZsienio valiuta isreiksto turto ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami finansines ir investicines
veiklos pajamq ar

s4naudq s4skaitose.

120'Detaliau uZsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitos tvarka
aprasoma Apskaitos vadovo
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq
apskaitos Klaipidos miesto savivaldybes
administracij oj e tvarkos apra5e.

Neapibreztieji isipareigojimai ir neapibroztasis
turtas
121' NeapibteLi4\
isipareigoji.t .iT. .neapibreZtojo.
18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, nJuprurenieji

turto apskaitos principai

nustatyti

lsipareigoli#ai, neapibr#asillrnu, ir poataskaitiniai

ivykiai".

n"a*^?,?i5[:fri:iJ

apskaitoje neapibreLtieji
isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami

lsipareigojimui padengti (tikimybe yra didesne
rtinti, informacija apie

ry*:doti
i?1",1 11?liT":,:rtj,ill"lt:
prf
lll "1l,lf :: I "f:,,-::t l:i s o c ). ;; !ffi;.;;

il;;ffi"""il*,#,"'i*'"[T]i
[fi:.|[:lH:1i:i,?::T:*HH,,'i:,?l]]i:*l1nui"-" "isti"*i"i#ffi*'::?;''i;o* lfril"*:,H;
j e apskaitoj e registruoj
iffi'ft:"ii:1l:-T,',:::'":i,:i*:,:Yl*!1'5:T*:'llslg;;."."*;"';;;xi-ffi;Hiil'f'#l'?'*1
ivertin4
ami balansinese-s4skai itose (detali au Lr. 2 lenteleie)
"

i

2 lentele.
te
Neaoi

lm

Atsiradim
o tikimybd

< 10 proc.

NeapibreZt

ieji

< 50 proc.

Neregistruoja

> 50 proc.

Registruojama

Registruojama
balansinese s4skaitose
_.lsjpareigoiimai
'24
t'24.
Kai
Kai nera tikra, kad ekono
nei 90 proc'; baudq, delspinieiu ir kitu netesvhrr afweirr rilrim.,h; ,--y^^1e
rs rel
nei JU
50 proc..),
proc.), tnlormaciia
informaciia
ne nauda yra labai tiketina
didesne nei 50 proc.), turtas
ma

nebalansinese s4skaitose

'^^l-^:.^:

Atsiradimo
tikimvbd

< 50 proc.

NeapibreZtasis

turtas
Baudos,

delspinigiai

ir

kitos

< 90 proc.

NereglstruoJ
ama

ma

-

Registruojama
nehalansineqe qocLoi+,

Registruoja
nebalansinese

netesvbos
s4skaitose
rzr. Informacii
125.
lnrormacya gpie neapibreLtqi turt4

> 90 proc.

Registruojama balans

Registruojama
L^l^-^^:,-

ese saskaitose

ir

lsipare
kiekvieno ataskaitinio tait<otarpio pabiigoje,' si&iant

atskleisti

ai

Skinamaj ame raSte.

Poataskaitiniai irykiai
126'Po ataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo
finansinese ataskaitose taisykles nustatytos
l8-ajame VSAFAS ,,Atiddjiniai, neipibrehieji
isipareigojimai, neapibreLtarir lurtu, ir poataskaitiniai
ivykiai".

Tarpusavio

uZs

kaitos

ir palyginam

oj

i informacij

a

ir biologinio turto pardavimo pajamq ir savikainos

uostolis iS turto pardavimo;
savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas

Informacijos pagal segmentus pateikimas

l3l' Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese

ajame VSAFAS,,Segmentai;,.

ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

132' Segmenta.s ir B{ pagrindines veiklos dalis pagal atliekamas valstybes funkcijas,
apimanti vien4 valstyb-es SMSA
funkcilq, nustatytq Lietuvos Respublikos "valstybJs ir savivaldybiq
biudZetq
pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.
133. KMSA ir Bf veikloje skiriami Sie segmentai:
133. 1. bendrqjq valstybes paslaugq;
133.2. gynybos;
133.3. vie5osios tvarkos ir visuomenes apsaugos;
133.4. ekonomikos sektoriaus;
1 33.5. aplinkos apsaugos;
133.6. bDsto ir komunalinio iikio;
133.7 . sveikatos prieZiDros;
133.8. poilsio, kulttiros ir religijos;
133.9. Svietimo;
133. 10. socialines apsaugos.

.ry-qt s4naudq ir pajamq apskait4 tvarko
isingai uZregistruoti pagrindines veiklos
S.

segmentui pagrindas vra neaiskus, turi bDti
segmentui.

priskirt#Tt"o?t"liil?nri ;Hi|!ffi"r-jjiirJ.::f{j1ff
pagal kiekvien4 segment4 atskleidZiama tokia
acija:

Apskaitos politikos keitimas

nustatyti 7_ajame VSAFAS,,Apskaitos politikos,

Apskaitiniq iveriiq keitimas

laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas
u), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apitaieiavi-o ,ffire

skaidi
(&v2.,

taisykles nustatyti 7_ajame VSAFAS,,Apskaitos
astt.

ojami tokie iverdiai:
mas;

cija;

142.6. sukauptos s4naudos;
142.7. sukauptos moketinos sumos;
142.8. amortizuotos savikainos pasikeitimas;
142.9. atidejiniai.

i
ata
su

ataskaitos

turi itakos
pakeitimu,

Apskaitos klaidq taisymas
146' Apskaitos

klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame vsAFAS
,,Apskaitos politikos,

)

III. PASTABOS

l. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nemateriariojo turto balansine
verte.
Nematerialioio turto
iu naudin rtarnavimo laikas:
Ilgalaikio turto grupes

Turto amortizacij

o

s normat5,vai

Programine iranga ir ios licenciios

Ilgalaikio turto grupes
Kapitaliniai muriniai pastarai (sienos
@
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai _ gelLbetoniniai
ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq
blokq
(perdengimai ir denginiai gelZbetoniniai) pastatai
Infrastrukt[ros ir kiti statiniai
statiniai
Ma5inos ir iren
Kitos maSinos ir
Baldai ir biuro
Kompiuteriai ir
Kita biuro iran
ikis materialusis turtas
Kitas il aikis materialusis turtas

Turto nusidevej imo no.mat)^rai

agal ilgalaikio materialiojo turto grupes
YqAFAS 1 priedo ,,Ilgalaikio mateiialiojo
i,,formoje.
aigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto
lsigijimo
es

/'
ataskaitini
nurodyti g

pateikiama g_ojo VSAFAS 1 priedo formoje

finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling_paskirti.
ir jq pokydius per
vsAFAS + iis prieaq formose.'rinunruurn-'o sumq straipsnyje

ama 20-ojo

likudiai'

ansines

paramos lstaiga negavo.

dali eurais

ir

uZsienio valiutomis, iskaitant

o ,,Informacija apie isipareigojimq dali eurais

ir

10' Informacija apie kai kuriq moketinq sumq balansing vertg
paskuting ataskaitinio laikotarpio
,u-u,
vieEojo
sektoriaus
subjektams
p Lteikiama r7-ojo
39t<9lina;
l7-oio vsAFAs
?1":::::?jr?jlLq,?pi"
12 priedo,,r'r".#"1i.;iapiekai
kurias
:lffXl3ff#:lkiama
'SAFAS
Tiekelams moketinas
"#o;l;"t?;
AR ''tr
-----

ffi
_

K

t1

oa "v

v; sv
vrlu

T

IIidqrnii

V{I

0,18
tJ4

14,00

PrvBLrrIrraLLrJa7

30,00

l,l9
9,02

-

olzninA L^-r

T'I

20,51

,{

^F,leonorr trli
LfocmiL tr'i

Ma

Filiio.,

Nataliia

i"*.,8^

R

Suma, Eur

vywr

E)

UABTELE2

-

lrv

r eJsrrv yrwS
letnednc hzfoLoi-^ /-:^-t

Tclic

ffi:,til:

lnas slrmas
srrdaro.
sumas sudaro:
I rekeiai

260,00

U

460,00
J

100,00

290,00
160,00

I\rfom*o.{^

260,00

Tefiane Przrr^

400,00

Vqlcnfino Q-i

290,00
2.274,90

Jrmacua apie pagrindines veiklos kitai
kttas pajamas pateikiama l0-ojo VSAFAS
"pagrindiner,r.Lro,

iiJil""jt"ffi:1,ffiJ:l*t"t

I priedo

12' Pagrindines veiklos s4naudq pagal segmentus informacija
pateikiama 25-ojo VSAFAS
priedo "segmentai,' formo j e.
13' Informacija apie darbo uZmokesdio
VSAFAS priedo formoie.

ir

socialinio draudimo

s4naudas

1

pateikiama 24-ojo

14' Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas
ir s4naudas pateikiama 6-ojo
VSAFAS 4 priedo formoje.
15. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
169,77.

Direktore

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja

Jelena Butkevidiene

Egle Jakutiene

