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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ETNOKULTIIROS CENTRAS

201s M. GRUODZIO 31 D. METINIV FINANSINIU ATASKAITV RINKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos miesto savivaldybes etnokultflros centras (toliau - {staiga) yra biudZetine istaiga,
kurios savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. istaiga finansuojama i5 Klaipedos miesto
savivaldybes biudZeto. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenr+ registre, kodas 190464357, adresas Darb4
g. 10, Klaipeda.

lstaigos pagrindine veikla - kultlros paslaugq teikimas, kodas 932900 Kita pramogq ir poilsio
organizavimo veikla.

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

fstaiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq strukttriniq vienetq.
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo.

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitini laikotarpi - 20 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika apima tikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles. fstaiga taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos
i,ro-irry, atitiktq kiekvilno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS
,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politika, trkiniq ir.ykiq ir flkiniq
operacijq registravimo tvarka uZtikrina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informacija yra:

1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
2. patikima, nes:
2.1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigq srautus;
2.2. parodo Ukiniq ivykiq ir iikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising fo*Qt
3. ne3ali5ka, netendencinga;
4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
5. visais reik5mingais atvejais i5sami.
fstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laikq tam, kad btitq galima

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

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykl0s



Tvarkant lstaigos apskait4 ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS. Ifkines

operacijos ir ivykiai"registruojami ir finansines ataskaitos sudaromos taikant Siuos bendruosius

aist aitis principus: kaup'imo; subjekto; veiklos tgstinumo; periodi5kumo; pastovumo; piniginio mato;

palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio virsenybes prieS form4.

Visos flkines operacijos ir ukiniai ivykiai KMSA ir Bf apskaitoje registruojami nurodant Siuos

detarizuojandi * pozyrii.sr tisq saltini; prog.*? ir priemong; projekt4; valstybes funkcija; valstybes ir

savivaldyuiq uiuazelq islaidq ir paiamq ekonomines klasifikacijos straipsni; padalini; kit4 viesojo

sektoriaus subjektq jei apskaitos operacija sujuo zusijusi'
Visos ukines operacijos ii ivytiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

Simqjq euro daliq (dviejq-skaitmenq po kablglio )- Reik5minga informacija yra tokia, krnios

,r.p#it i-as arba'ttuiaingur pateikirnas gali i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos

vartotojq priimamus sPrendimus.

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

,,Nematerialusis turias.., nemate,haliojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir

iaisykles - 22-ajarle vSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Nematerialusis turtas yra pnpalistamas ir

registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-jame vsAFAS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui

".Irt"tyti, 
kriterijus. Nemaierialusis turtas pirminio pripazinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. Islaidos, patirtos po pirkto nematerialiojo turto pirminio pripaiinimo, didina

nematerialiojo turto lsigijimo savikain4 tit tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas i

nematerialusis turtas tEits didesng ekonoming naudq t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto

pagerinimas. Jei po atliktq darbq nematerialusis hrrtas neteiks didesnes ekonomines naudos, atlikti

auirui nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio

s4naudos. -r-:
I5ankstiniai apmokejimai ut nematerialqji turte apskaitoje registruojami tam skinose

nematerialiojo turto sqskaiiose. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo

tarnavimo taikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, at€mus sukaupt4

anortrzacij4 ir nuvertejimq jei jis yra. Jei nematerialiojo turto tamavimo laikas neribotas, tokio turto

amortizacija neskaidi"o:u*u" ii finansinese ataskaitose jis parodomas isigijimo savikaina, atemus

nuvertejimq jei jis Yra.
Nemateriali|io turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatytq turto

naudingo tarnavimo laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo turto vieneto

arnortilacaa pradedama skaidiuoti nuo kito mdnesio, 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, nuraSomas, pirmos dienos. Nematerialiojo turto naudingo

tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas juridines tei.ses, neturi buti ilgesnis uZ

juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto
-anornzicijos 

normatyvai, patvirtinti KMSA direktoriaus ar jo igalioto asmens isakymu.
Kai turtas pariuodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupta anortizacrlair, jei yta,

nuvertejimas nura5omas. pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultaq

ataskaitos straipsnYj e.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilfalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2'ajame VSAFAS

,,Ilgalaikii materialusis turtaso', ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos

*Jtodai ir taisykles -22-ajane VSAFAS ,,Turto nuvertdjimas".



Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto s4vok4 ir l2-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus. Pirminio pripaiinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto

pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba reikSmingai pailgina turto naudingo tarnavimo laik4

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

isigijimo savikaina ir, jeigu reikia, patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto firnkcijq apimties, arba

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

registruoj ama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.
I5ankstiniai apmokejimai uL ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto s4skaitose. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus
kult[ros vertybes (kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir Lemg, finansinese ataskaitose
rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimq ir nuvertejimq jei jis yra. Kult[ros ir kitos
vertybes bei Zeme po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose rodoma tikrqia verte.

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

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

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

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

mineraliniai i5tekliai". Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16-
ajame VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kriterijus. Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio
vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje registruojamas tikr4ja verte. Kai tikroji verte negali
biiti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas taip:

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

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

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

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

pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4ja realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5
jq maZesne. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIFO
(,,pirmas gautas - pirmas i5duotas") bfdas. Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine



vertd pripaiistama sq4audomis t4 laikotarpi, kuri pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos

viesosios purturrgor.;sargq ,urrarrdojimas arba'pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq utr*gq UBdf, tiui UrtAtd*j. apskaitbje- registruojama $iekviena su atsargq sunaudojimu

arba pardavimu susijusi operacija..prie ;sargq priskiriamas neatiduotas naudoti flkinis inventorius.

Atiduoto naudoti ulirrio lrrro"ntoria,ls verte-ii karto itraukiama ! s4naudas. Naudojamas flkinis

inventorius, kurio baransine verte pries ii nurasant i sqnaudas buvo 50 (penkiasdesimt) eury ir didesne,

kiekine ir vertine israi5ka registruoj amas nebalansinese s4skaitose'

Finans in is tu r tas  !  r 'd^nao r - - - - : * , '
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajarte VSAFAS ,,Jungimai ir

investicijos i asocijuotuosius subjektus.., l5-ajaml vsapns ,,Konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq

rinkinys ir investicrjos i kontroliuoj*"r su6jektus" ir l7-airarte v-SAFAS ,oFinansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimaio.. Finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir lrumpalaiki' Ilgalaikiam

finansiniam turtui 
"prirtiriu*u, investicijos i nuosavyb€s vertybinius popierius ir po vienq metq

;;ffiffiil.-iri*puruikiam finan;;til iurtui priskiriama: per vienus metus gautinos sumos ir

pinigai bei Pinigq ekvivalentai'

Gautinos sumos ----..-^:^^ rr:^1--'
Gautinos ,*o, pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina' Kiekvien4

kart4 sudarant finansines-ataskaitur, poroi"nq metq.gautirro, ,,,*ot ivertinamos amortizuota savikaina'

per vienus metus g;rrtino, sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius'

Pinigai ir Pinigq ekvivalentai
Pini[us sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose'

I5ankstiniai apmok0jimai ,-.,-, ,-,-'''-l-^
I5ankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami isigijimo

savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi

isigij imo savikaina atemus nuvertej imo nuostolius'

Turto nuvertdjimas
Turto nuvertej"imo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS

,,Atsargos.., l1-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" it 22-aiame VSAFAS

,,frrtJ"""ertejimas... Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo poZymiai, ir poLymial pagal

kuriuos vertinama, ar nuvertejimas i5nyko arba sumaZejo. Turtas yra nuvertejqs, kai turto verte yra

sumaZejusi, t.y. jo balansine uirte yru didesne uZ tiketin4 atgauti sum4 uZ tqturtq. Nuostoliai del turto

nuvertejimo upttulto3e registruojami, jeigu yra turto nuvertejimo poZymiq. Kai yra nuvertejimo

poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansine verte.

Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto

nuvertejimo r,r-u, turto balansine verte po nuvertejimo atkflrimo negali vir5yti jo balansines vertds,

kuri btiq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvgs pripaZintas. PripaZinus ilgalaikio materialiojo

ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos btsimiesiems ataskaitiniams

laikotarpiams ienkandios hrto nusidevejimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji
(amortiiuojamoji) verte po nuvertejimo butq tolygiai paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tamavimo
l,aikQ, t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tamavimo laik4, maiinarft nusidevejimo

sanaudas.

Finansavimo sumos



Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-qame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos". Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajane VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - fstaigos i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos s4jungos ar i5 kitq
Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas fstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos gautus arba
gautinus pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas leias i5laidoms kompensuoti, paramos bfldu
gaut4 turt4.

Apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamod pagal pirmini finansavimo Saltini.
UZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam turtui
isigyti; finansavimo sumas ilgalaikiam turtui isigyti; finansavimo sumas biologiniam turtui isigyti;
finansavimo sumas atsargoms isigyi; finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos
t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri patiriamos sqnaudos, dengiamos i5 finansavimo sumq, jeigu
finansavimo sumos gautos arba mokejimo parai5ka pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba
mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo pajamos (2 klase), o
panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos tik t4 ataskaitini laikotarpi, kuri pateikiama mokejimo
parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos). Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo
sumos sqnaudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos
finansavimo sumos, registruojant finansavimo sumas (perduotas). Gautos ir perduotos ne VSS
finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip finansavimo sqnaudos, kartu
pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

Finansiniai isipareigoj imai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji
isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", 19-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajarne VSAFAS ,,Su darbo santykiais
susijusios iSmokos". fstaigoje visi isipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg
isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripaZinimo metu finansiqiai
isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas 5ie isipareigojimai
ivertinami: ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina; trumpalaikiai isipareigojimai - isigijimo
savikaina.

Atid6jiniai
Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai d€l ivykio praeityje

[staiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiam4 pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyti bus
reikalingi iStekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma gali btrti patikimai ivertinta.
Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o informacija apie neapibreZt4ji
isipareigoj i mq, yr a pateikiama fi nansiniq ataskaitq ai5kinamaj ame ra5te.

Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1O-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos"

ir 2}-ajante VSAFAS ,,Finansavimo sumos". Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra
uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vieSosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekds ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. Pajamq dydis ivertinamas tikrqia verte. Jeigu numatytas
atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka gaut1 arba gautin4
pinigq arba jq ekvivalentq sum4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo



laikotarpis ir palokanos nera isskirtos i5 bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas

diskontuojant atsiskaitymo sumQ, taikant rinkos pallkanq norrn4, buvusi4 pajamrl pripaZinimo

momentu.
pajamos, iiskynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai'tiketina, kad {staiga gaus su

sandoriu susijusiq ekonoming naud4, kai garima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai fstaiga gali

patitimai ivertinti su pajamq 
"zaigi-" 

sus=ijusias s4naudas. Kai lstaiga privalo pervesti surinktas lesas

i ui.raz",e'ir neturi t.ire, gauti jq is biudZeto atgar, apskaitoje pripaZlstamos pajamos ir registruojamos

pervestinos Pajamos.
Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu , kai yta patiriamos sq4audos, kurios

bus padengtos i5 finansavimo iumq, gautq i3 Europos Sqiungos (finansine parama), valstybes biudZeto'

savivaldybes biudZeto, kitq saltiniq, arba'kai perleidziamas turtas, kuris buvo isigyas i5 finansavimo

;"*,1 Apskaitoje pripazistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos

pajamos.

S4naudos
S4naudrl apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatytos ll-ajame VSAFAS ,,S4naudos"'

S4naudq, susi3usll su konlaediq iuno, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita, principai

nustatyti'siq ;traip;;iq apskaita reglamentuojandiuose vsAFAS. sqnaudos apskaitoje prrpazistamos

vadovaujantis kaupimo ii palyginamumo principais tuo_.ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su

jomis susijusios pajamos, n.utJizu"tgiant i pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini

laikotarpi padarytq islaidq neimanoma tiesiogiai susieti zu tam tikry pajamq uZdirbimu ir jos neduos

ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laitotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4

pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Finansavimo ,4rru.rdo, apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai iS istaigos pajamq suteikiamos

finansavimo sumos kitiems subjektams'
Sqnaudq dydis ivertinamas tikrqja verte. Jeigu numatytas mokejimo.terminas yra trumpesnig

arba lygus 12 men.,tikroji verte atitinka*sumoket4 arba moketin4 pinigrl arbalU ekvivalentq sum4' Tais

atvejais, kai numaiytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaityrno laikotarpis ir palfikanos ndra isskirtos i5

bendros moketinos ,u-or]r4traudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4, taikant rinkos

palfkanq nonn*, gutio3r*la islpareigoiimo pirminio pripaZinimo momentu. KMSA ir B{ apskaitoje

pripaZistamo, pugrLdir,er r,"ittor, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos sqnaudos'

Sandoriai uisienio valiuta
Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2l-ajane VSAFAS "sandoriai 

uZsienio

valiuta... Sandoriai uzsienio valiuta pirminio pripazinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio

dienq galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uzsienio ir nacionalines valiutos kurs4. valiutiniq straipsniq

likudia-i perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos

Respubh|os piniginio viJneto ir uZsienio valiutoi santyki. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio

valiuta bei iS uZsienio valiuta isreiksto turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami

finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq s4skaitose.

Poataskaitiniai ivYkiai
po ataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatl'tos 18-

ajame vsAFAS ,,atialji"iui, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai

ivykiai... poataskaitiniailvykiai, kurfg suteiiiapapildomos informacijos apie [staigos finansinq padeti

b"rt"ti"E ataskaitinio laikotarpio dien4 ftoreguojgtys ivykiai), atsizvelgiant i jq itakos reiksmq

parengtoms finansinems ataskaito-r, yru parodomi finansines bflkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq

ataskaitose. Netorejuojantys poatastaitlnlai ivykiai apra5omi ai5kinamajame raste, kai jie reiksmingi'

Reiksmingu ivykiu iuiio*ur ioks ivykis, kai informacijos apie ji nepateikimas biitq laikomas esmine



apskaitos klaida, arba galetq i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos vartotojq priimamus
sprendimus.

Tarpusavio uiskaitos ir palyginamoji informacija
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir s4naudq

tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios
uZskaitos (pur., del draudiminio ivykio patirtq sqnaudq uZskaita atliekama su gauta draudimo i5moka).

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

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

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

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

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini biid4, t. y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bfltrtr buvusi taikoma, todel pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma tkinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri daro apskai(os
politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq
laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika
pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje
,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka". Sioje eilut€je yra parodoma apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.
y. nekoreguojama.

Apskaitinig iveriiq keitimas
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvr., nusidevejimas skaidiuojamas

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

Apskaitiniai iverdiai yra perZitirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kiq ir.ykiq. Apskaitiniq iverdiq
pasikeitimams ivertinti fstaigos direktoriaus arba jo igalioto asmens isakymu gali bfti sudaroma



komisija, atsakinga uz tinkam4 aprinkybiq ir informacijos, remiandios apskaitini iverti, taip pat

poveikio nustatym4 ir parodym4- finansinese ataskaitose'

Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i ta veiklos tezultatq ataskaitos eilutg,

kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik

finansines b[kles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kinamaj ame ra5te'

Apskaitos klaidq taisYmas
Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytgs. 7-ajame V-SAF+? "Apskaitos 

politikos'

apskaitiniq iverdiq keitimas I fuaidq tuiry*ur... Atastaitiniu laikotarpiu gali boti pastebetos apskaitos

klaidos, padarytos ffiJ*t.l uturtuiti"ira iaikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma

esmine, jei jos vertine is.uiim individualiai arba'kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustatytomis

klaidq vertinemis iJ*storrris yra didesne nei 0,25 procento per praejusius finansinius metus {staigos

gautq finansavimo sumq vert6s' 
, t . r r^t-^-^^ ^:-^*^:^ o+ooLoifinin lqikott

Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinese ataskaiiose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

l.jeiapskaitosklaidaneraesmine,jostaisymasregistruojamT-toj"padiojes4skaitoje'kurioje
buvo uzregistruota klaidinga informacija,ir puroao*as toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
2. jei apskaitos klaidiesmind, jor tuirv-us registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas

veikros rezultatq ataskaitos eiluteje ,,,{pskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos klaidq.taisymo

itaka... Lyginamoji uot.t"rnio3o atast<aitinio hitotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia

buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiskinamajame

raste' 
,'I. PASTAB'.

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansine verte'

Nematerialioio turto iu naudi tarnavimo laikas:

Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal nematerialiojo turto grupes

pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta 13--oio^ VSAFAS 1 priedo ,Nematerialiojo turto

talansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi* formoj e.

Visi5kai amortizuoto, 6et vis dar naudojamo [staigos veikloje nematerialiojo turto isigijimo

savikaina 3544,75 Eut.
2. llgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurod4a ilgalaikio materialiojo turto balansine vert6.

ikio materialioio turto

Turto amortizacij os normatYvai
Ilgalaikio turto gruPes

ir ios licencii

Turto nusidevej imo normatYvai
Ilgalaikio turto gruPes

statiniai

Baldai ir biuro



Baldai 7
Kompiuteriai ir iu iranga 4
Kita biuro iranga 6
Kitas ilsalaikis materialuss turtas
Kitas ilsalaikis materialuss turtas 5

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes
pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateikiamas 12-ojo VSAFAS 1 priedo ,,Ilgalaikio materialiojo
turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" formoje.

Visi5kai nudeveto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto isigijimo
savikaina 19130,1 5 Eur.

Kilnojamqjq (nekilnojamqiq) kulttros vertybiq paskutine tikrosios vertes nustatymo data2013-
t2-31.

Kilnojamqiq ir nekilnojamqiq kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq balansine verte 111503,71 Eur.
3. Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS I priedo formoje

"Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi".
4. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo formoje.
5. Informactjq apie per vienus metus gautinq sumq isigijimo savikainq nuvertejim4 ir balansing

vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ir gautinas sumas i5 vie5ojo sektoriaus subjektq
pateikiama 17-ojo VSAFAS 9 priedo 66lnformacij aapie per vienerius metus gautinas sumas" formoje.

6. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama l7-ojo VSAFAS 11 priedo
formoje.

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per
ataskaitini laikotarpi pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedq formose. Finansavimo sumq straipsnyje
nurodyti gauto finansavimo likudiai.

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

Tiekejams moketinas sumas sudaro:
AB Klaipedos vanduo
Klaipedos kultUn+ komunikacijq
centras
Teo LT. AB

UAB Tele2

UAB Apsaugos komanda

UAB Gelsva

Berendsen Textile Service, UAB

UAB 3K Grupe

148,66 Eur

23,79Etx

152,84Eur

39,76 Erx

26,06Eur

3,51 Eur

157,78 Etx

92,97 Ew

I5 viso 645,37 Evr

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

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

11. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 937,37

[gyvendinant Nacionalinio euro ivedimo plano igyvendinimo priemoniq plan4, patvirtint4
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. gruodZio 4 d. nutarimuNr. 1173,,DdI nacionalinioeuro



ivedimo plano igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" nuo 2015 m. sausio l d. piniginis vienetas

buvo pakeistas i .*q. Irt"iga ataskaitini laikotarpi finansiniq ataskaitq duomenis pateike eurais'

purvgirrurrrieji praejusio ataskaitinio laikoiarpio duomenys, i5reik5ti litT.t' buvo perskaidiuoti i eurus

taikant neatsaukiamai nustatytq euro ir lito plrskaidiavimo kurs4 ir apvalinant pagal Nacionalinio euro

i".Ji*o plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles'

12. Skirtumrl. atsiradusiq apskaitos 
-iuomenis 

perskaidiuojant i eurus, suma 0,02 EUR

pripaiintaankstesniq metq perviriiu' -
13. Skirtumrl, ,.rrid*i rsiq del apskaitoje eurais uzregistruotq, bet apmokamq litais sumq

perskaidiavimo grynrtrlq eury ir litq bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo'

Direktorius

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja

Nijole SliuZinskiene

Egle Jakutiene

,./%'22*^-*


