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de_4: el: a5_N, 1!1// ///3 - tD
(data)

ir tikslumas; eurais

Eil.
Nn Straipsniai Pastabos Nn Prskutin€ ataskaitinio

laikotarpio diena

Prskutind praejusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

I 2 J 4 5
ILGALAIKIS TURTAS 864.938.90 878.446,21
Vematerialusis turts P03 1.160.89 t.416,19

I.t Pletros drbai
1,2 Programine imnga irjos licenciios 42,08 79,76
l-J Kitas nematerialusis turts 1.1 I 8,8 r t.336,43
t.4 Nebaigti projektai ir i5ankstiniai mokejimai
L5 PrestiZas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 863.778,01 877.030,02
II. I ZemE

1.2 Pastatai

r.3 Infrastrukt0ros ir kiti statiniai

IT.4 Nekilnojmosios kulturos verrybes

II.5 MaSinos ir irenginiai t5?.288,65 163. I 53.48
tr.6 Trmsporto priemones 24.574,64 29.711,22
II.7 Kilnojamosios kultdros veftybes

tr.8 Baldai ir biuro iranga t98.662,34 253.200,98
u.9 Kitas ilgalaikis materialusis turts 1 3 I .808,40 I 38.061.61
II.10 Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokdjimai 356.443,98 292.902,73
m .lgalaikis fi nmsinis turtas

ry vlineraiiniai i5tekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS P07 2.583,26 2.613,62
TRUMPALAIKIS TURTAS 168.219,76 125.946,79

I \tstrgos P08 42-002,30 21.940,52
I.l Strategines ir neliediamosios atstrgos .

LZ MedZiagos, Zaliavos ir ikinis inventorius 30.550,52 16.840.55
t.-t Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagminta produkcija. atsagos, skinos ptrduoti (perduoti) I 1.451,78 5.099,97
I.5 llgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

I Smkstiniai apmok€jimai P09 1.004.18 ? o{? 10
u )er vienus metus gautinos sumos Pl0 62.999,27 75.583,08
ru.1 Gautinos fi'umpalaikds finansin€s sumos

III.2 Gautini mokesdiai ir socialin€s imokos
III.3 Gautinos fi nansavimo sumos

trI.4 Gautinos sumos ui turto naudojim+ pa.rduotas prekes, turt4 paslaugas Pl0 3.070.13 3.734,8?
trI.5 Sukauptos gautinos sumos 55.698,05 48.987,71
III,6 Kitos gautinos sumos 4.23t,09 22.860,55
IV rumpalaikes investicij os

'inigai ir pinigq ekvivalentai Pll 62.214,01 2s.470,80
S VISO TURTO: 1.035.74t,92 1.007 .006,62

(tQsinys kitme
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2017 M. GRUODZIO 3l D. pasibaigwiq metg FINANSINIU ATASKAITU RII{KINYS
(Visos smos eurais, jei nenuodyta kitaip)

FINA}ISINES BITKUi}S ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODZIO 3T D. DUOMEI\ilS (tFitrYS)

(vieSojo sektoriaw subjekto vadovm rbajo igaliota administracjjos vadovs)

Vyr. buhaltere

(r"yriausirois buhalteris (buhalteris))

Nijole Jfftmskiene
(vadm ir pavudd)

Nmira Vmiliauskien€
(vadm ir pavrdd)

Eil.
Nn Stmipsniai Pastabos Nr.

Paskutin6 ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutigo pm6jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

L
FINANSAVIMO SUMOS P12 771.726.O5 817.269.24
15 valswbes biud2eto 15.759-O9 15.651-77
15 savivaldybds biudZeto 0.00

T I3 Ewooos Saimsos. uZsienio valswbiu ir tmtautiniu orsanizmihr 655.966-96 701.617 -47
IS kitu Saltiniu 0,00 0.00
ISIPAREIGOJIMAI s6.22r.so 50.488.51
Ilealaikiai isioreisoi imai

Ilqalnikini fi nansiniai iqinareioniimqi

1.2 Ilsalaikiai atid€iiniai
t.3 Kiti ilgalaikiai isipueieoiimai

Tmpalaikiai isipreigojimai 56.22t.50 50.488.51
II.1 Ilgalaikiq atidiiiniq einmuiu metu dalis ir tmDalaikiai arideiiniai
lt.2 llgalaikiu isipdeisoiimu einmuiu metu dalis
II.3 Tmoalaikiai lnruiniaii
II.4 Moketmos subsidiios, doBciios r linmamo sumos

MOKeImOS SmOS t bUODOS Sa|USOS trrudzeta

II.6 Mokbtinos smos i biudiehrs ir 1

II.6.l uazmnos nnesavmo smos
t.6.2 Kitos moketinos smos biudzetui

Mok€tinos socialines iimokos
I.8 Crazutini mokesdiai. imokos ir iu omokos

Tieke ims moketinos smos P17 s.9t3_s2 1.482,49
I.l 0 Su dabo smtvkiais susiie isinareisoiimgi

JKUptOS mOKetnOS SmOS Pt7 50.061.15 48.987.7
I.t2 Kiti trmDalaikiai i Pl7 246.83 t8,31

GRYNASISTURTAS P18 207.794.37 139.244-47
Dalininku kaDitald 5.821.94 5.82 1.94
Rezwai

I.1 l ikrosios vertCs rezils
Kiti rezwai

II NuosarTbis metodo itaka
Sukauotas oerviniis a d 20r.972.43 r33.426.93

v.l Emmuiu metu oeruirsis u deficitm 68.545.50 53.056.34
y.2 Ankstesniu metu DervirSis r deficitas 133.426,93 80.370.59

MAZUMOS DALIS
IS \IISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR
MAZTJMOS DALIES: t.o35.741,92 1.007.006,62



VieSoji istaiga TelIiq regioninis profesinio mokymo centms, 190807514, S. Daukanto g. 68, Varniq m., Tel5iq r. sav.
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VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODZIO 31 D. DUOMEMS

&A:E-:!LN,. 1'6 -// t',/s - 22
(data)

ID: -2147436211

DIL: -

Pateikimo vqliuta ir tilqlumu: ewais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

PraejQs ataskaitinis
laikotarpis

PAGRII\DINES VEIKLOS PAJAMOS 1.534.892.38 1.345.482,1
FINANSAVIMO PAJAMOS 1.456.573.1 I r.289.773.68

I.l tS valswbds biudieto | .344.0(\,74 1.221.601.90
2 lS savivaldybiu biudzetu 300.00

I.3 I5 ES. uisienio valsWbiu ir tarDtautiniu oremiaciiu l€Su 1.725.O9 60.83 1.04
t.4 Mitu E46.2E r.040.74

IR SOCIALIMU IMOKU PAJAMOS
II PACRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 114.319.27 55_70IJ-46

III.t P2l 78.319.27 55.708.46
reruestmu I Dluoaa palrmcnes veKlos tstu Datmu suma

PAGRINDINES VETI(LOS SANAUDOS P02 a -1.271.423J6
DARBO UZMOKESCIO IR SOCIAIIMO DRAUDIMO P22 -r.009.468.22 -940.485.61
NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS -97.413.60

T KOMUNAIINIU PASI-AUGU IR RYSIIJ -87.611.46 -82.505.99

TRANSPORTO -2 t.08 l. t6 -t 5.106.E2
VI KVALIFIKACIJOS KELIMO -1.224.85
r'II PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -60.1 50,76
VIII NUVERTEJIMO IR NURASYTI} SI]MI J :2.449.57 -3.1 39.60
x SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA -97.363,85 -60.077.68

SOCIALINIU ISMOKU -56.900.00
KI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
}(IN KITUPASLAUGU -39.024.37

KITOS
PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 65-t04-54 74-058-78
KITOS VEtr<LOS REZULTATAS 3.440.96 -22.051.00
KITOS VEIKLOS PAJAMOS P2l 86.993-62 66.615.60

II PERVESIINOS I BIUDZETA.KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAIJDOS -83.s52.66 -88.666.60

E ITNAISINES IR INVtrSTICINES VEIKLOS REZULTATAS -O-0.1

F'
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IRESMIMU APSKAITOS KLAIDU
TAISYMOITAKA 1.048.60

PELNOMOKESTIS

H
GRYNASIS PERYIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBTS
METODO ITAK4 68.545,50 53.056,34

I I\ruOSAIYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 68.545.50 53.056.34
TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTIII
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Direktor€
(vie5ojo sekloriaus subjekto vadovm rbajo igaliots administrrcijos vadovm)

Vlr. buhalttrC

(qriausiruis buhaltais (buhalteris))

Nijole Jmtrumkime
(vrdm ir pavrdd)

Nemira Vmiliauskiend
--?"*I;Tpa*ac)
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vrESoJr ISTAIGA TELSTU REGroNrNro pRoFESrNro MoKyMo cENTRo

F'INANSINIV ATASKAITU AISKTNAMASIS RASTAS

2or7 M. cRuouZro MEN. 31 DATAI

2018 m. kovo 5 d"

I Bendroji dalis

Vie5oji istaiga Tel5iq regioninis profesinio mokymo centra$ kodas 190807514, S.Daukanto

9.6b, Varniai 88318 Tel5iq rajonas buvo iregistruota 1995-04-26, steigejas Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministerija. Dalininkq teises ir pareigas lgyvendina LR Svietimo ir nibkslo

ministerija, Tel5iq rajono savivaldybe, Siauliq prekybos, pramon€s ir amatq rumai.

Pagrindine veikla - Svietimo paslaugq tiekimas.

Centras kontroliuojamq, asocijuotq ar kit4 subjektq neturi.

[staiga filialq ar strukt0riniq vienetq neturi.

fstaigoje 2017 metais vidutini5kai dirbo 87 darbuotojai. 2016 metais vidutini5kai dirbo 87 .

darbuotojai.

Svarbiq s4lygrl, kurios gali paveikti tolesng istaigos veikl4, nera.

Ataskaitoje pateikiami duomenys iSrei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais -

eurais. Euras Lietuvoje ivestas nuo 2015.01.01, litas buvo perskaidiuotas ieurQ 3,4528 kursu.

II Apskaitos politika

Institucija taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktg visq

tailqrtinq, i3skyrus 9 ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos" ir 26 ,,I5tekliq fondo apskaita ir

finansiniq ataskaitq rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo,

Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais Sios apskaitos politikos skyriuje

.,,Bendrieji apskaitos principai".

Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, flkiniq ivykiq ir Okiniq operacijq

registravimo tvarka uZtikrina, kad Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacijayra

o svarbi vartotoiq sprendimams priimti;

o patikima, nes:

o teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansing bliklg ir pinigtl srautus;



o parodo tikiniq ir.ykiq ir iikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising forma

(turinio vir5enybes prie5 form4 principas);

r ne5ali5ka, netendencinga;

o apdairiai pateikta (atsargumo principas);

o visais reik5mingais atLvllgiais i5sami.

Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat

Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems

finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai

apskaitos politika gali biiti keidiama, pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos

keitimas".

Apskaitos politika apima Okiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Zemiau pateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitg

ai5kinamoj o ra5to dali,,Apskaito s politika".

Bendriej i apskaitos principai

Institucijos finansiniai metai prasideila sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

Tvarkant apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir jq

rek5memis:

o subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkini turi

bUti itrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstyb0s ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis

turtas, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.);

o veiklos tgstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad

Institucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybds

funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustat5rtus savo isipareigojimus. Veiklos tgstinumo

ivertinim4, atsiZvelgdami i vis4 prognozuojamg ne trumpesnio kaip 12 menesirl laikotarpio po

finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4, atlieka asmenys, atsakingi uZ Institucijos

finansiniq ataskaitq parengimq. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos tgstinumo

principo, ai5kinamajame raSte turi buti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del kurios Institucija

nesilaike veiklos igstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas finansiniq

ataskaitq rinkinys.);

o 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

laikotaryio dienos duomenis. Veliau ivykusiq trkiniq operacijq ir flkiniq ivykiq apskaita ir



atskleidimas finansinese ataskaitose yra apra5yti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Poataskaitiniai

ivykiai". Institucijos finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis aplinkybemis

finansiniai metai gali bdti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieZastys ir

ai5kinamajame ra5te atskleidZiama informacija yra nurodyi Sios apskaitos politikos skyriuje

,,Ataskaitinis laikotarpis". ) ;

o pastovumo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilgq lakq,

nebent reik5mingi lvykiai ar aplinkybes nulemfq bfltinybg pakeisti apskaitos politik4, 'siekiant

teisingiau parodyti Institucijos fxtq, frnansavimo sumas, isipareigojimus, grynqjitxtq,, pajamas ir

s4naudas, ir (arba) to btitr4 reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba

pagal pasikeitusias Siq standartq nuostatas. ) ;

o piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grinasis

turtas, pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka finansiniq ataskaitq

valiuta.);

. kaupimo (Institucijos iikinds operacijos ir tikiniai ivykiai apskaitoje registruojami tada, kai

jie ivyksta, ir pateikiami to laikotarpio fin4nsinese ataskaitose. Pagal kaupimo princip4 pajamos

registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, d s4naudos - tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant i
pinigq gavim4 ar i5mokejimq.);

o palyginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

sqnaudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansin0se ataskaitose pateikiama

ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vienerir; prie5 ataskaitinius metus finansiniq mettl informacija.

Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jr4 vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su

kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq finansinese ataskaitose pateiktais

duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansines biikles pokydius. Jei keidiami finansiniq

ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavimq,

praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip

nurodyta Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos keitimas);

o atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,

finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir s4naudq verte negali bUti

nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini, atsakingi

Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius lvertinimus, pavyz dLiui, skolas, kuriq nesitikima

atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai isitikina, kad

finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t" y. turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.);



. neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi btiti objektyvi ir

ne5ali5ka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems

sprendimams ir neturi b0ti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.);

. turinio vir5enybes priei fo.m? (Institucijos tikines operacijos ir fkiniai ivykiai apskaitoje

registruojami pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form?. IJkines operacijos ir

iikiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jq turini ir

ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines formos). '

Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:

o pinigq (Institucijos i5laidos pripaZistamos tada, kada iSmokami pinigai, o pajamos

pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai.);

o subjekto;

o periodi5kumo;

. pastovumo;

o piniginio mato.

Visos frkines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,

apvalinant iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Visos tikines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose, taikant

Institucijos apskaitos politikq, parengt1pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus

ir taisykles) atskiroms tkinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba

straipsniams ir apskaitos procediiroms.

Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq

ataskaitg elementus arba straipsnius, flkines operacijas, iikinius ivykius ir jq apskaitos procediiras.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka apibrdilimq, t. y.materialios formos

neturintis, nuo kit+ Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo

Institucija disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesibgines ir (arba) netiesiogines

ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:

. yra lenlvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;

. paqistai tiketina, kad Institucija bUsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos;

o galima patikimai nustatyti turlo isigijimo ar pasigaminimo savikain4;

Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. Institucija kontroliuoja turt4,jei turi teisg gauti i5 jo ekonomines naudos btsimaisiais

laikotarpiais. Galimyb6 kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq i t4firrq atsiradimo

arba nuo jq pasikeitimo.



ISankstiniai apmokejimai ui nematerialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo

turto s4skaitose.

Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina. I5laidos,

patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo

savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks

didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirmini o pripahinimo nematerialusis furtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

o turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,

atemus sukaupt4 amortizacljos ir nuvertdjimo, jei jis yra, sum4;

o turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,

atemus turto nuvertdjimo, jei jis yra, sumg.

Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcingq metod4 taip, kad nematerialiojo

hrrto savikaina btitq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4. Amortizacqa

skaidiuojama, atslltelgiant i teises aktais nustat5rtus nematerialiojo.hrrto amortizacijos normatyvus,

patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito

mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, piimos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, 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 vertds sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko

nematerialioj o turto amortizacija neskaidiuojama.

Likvidacind nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, i5skyrus atvejus, kai tredioji

Salis isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai

prekiauj ama tokiu turtu.

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto

nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq

suma, maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio

pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant ! tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto

vienetas yra naudojamas). Kai vdlesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama

anksdiau pripahiniaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali

vir5yti jo balansinds vertes, kuri bftq buwsi, jeigu turto nuvertejimas nebtitq buvgs pripaZintas.

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

nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali btiti reikSmingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo laikas

negali vir5yti teises aktuose numatSrhl terming. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas



stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra

atitinkamai koreguoj amas.

I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto

apskaitos tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripahistamas, jei atitinka Siuos kriterijus:

. yra skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti,

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;

o yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien4 veiklos cikl4;

. jo lsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ Vyriausybes nustatlrtq

minimali4 vie5ojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kulturos vertybems,

kitoms vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio

naudojimo).

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS:

o Zem6;

o pastatai;

o infrastrukfuros ir kiti statiniai;

o nekilnojamosi<iskulttiros vertybes;

o ma5inos ir irenginiai;

. transportopriemones;

o kilnojamosioskulturosvertybes;

o baldai ir biuro iranga;

o kitas ilgalaikis materialusis hrtas;

o nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmok€jimai.

I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagallnstitucijos poreiki.

I5ankstirliai apmokejimai uy', ilgalaiki materialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio

materialioj o turto s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

o Lemg, kultiiros vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikrqia verte;

o bibliotehl fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis yra,

sum?;



o likgs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas isigijimo savikaina, at€mus sukaupt4

nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

Kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiamqja verte (ei

Sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma

(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkandio subjekto

atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali b[ti patikimai ivertinla, arba

simboline vieno euro verte (jei isigijimo savikaina yralygi nuliui arbataip pat negali bflti patikimai

ivertinta).

Institucija patikslina Zemds, kult[ros vertybiq ir kitq vertybirtr tikrqja vertg kiekvienq

finansiniq metq pabaigoje, priel rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra

koreguojama per ataskaitin! laikotarpi, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria vadovarijantis

tikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mingas.

Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad

ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte biitq nuosekliai paskirst5rta per vis4 turto naudingo

tarnavimo laik1. Nusidevejimas skaidiuojaryras, atsiZvelgiant i teisds aktais nustaqrtus ilgalaikio

materialiojo turto nusidevejimo normatyvirs, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.

Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.

NusidOvejimas nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

likutind verte sutampa su jo likvidacine verte, kai furtas perleidZiamas, nura5omas arba kai

apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai,

pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Lemei, kultiiros vertybems, kitoms

vertybems ir bibliotekq fondams.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine vertd yra perZiiirimi,

kai yra poZymiq, kad anksdiau nustatSrtas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacind verte gali buti

reik5mingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus

papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo laikotarpio, kuri

buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine vertd, turi buti nudeveta per likusi

(patikslintfl ilgalaikio materialioj o turto naudingo tarnavimo laik4.

Nuostoliai del turto nuvertdjimo, i5skyrus Lemg, kultUros vertybes ir kitas vertybes,

apskaitoje pripaZlstami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra

pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimaso'. Nuostoliai del turto nuvertejimo

apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, mahinant turto balansing vertg ir ta padia

suma registrucijant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i
tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitin! laikotarpi,

pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLintaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte



po nuvertejimo atkurimo negali vir5yti jo balansines vertes, kuri bttq buvusi, jeigu turto

nuvertejimas nebiitq buvgs pripaZintas.

Lemds, kultflros vertybiq ir kitq vertybirl tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai

registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant hrrto balansing vertg. Ta pati suma

registruojama tiesiogiai grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios vertes rezervo sqskaitoje

esandiq sum?. Jei su atskiro turto vienetu susijgs tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus nuliui,

tikrosios vertes rezervq viriijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZistant atadkaitinio

laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant itai, kokiai veiklai vykdyti susijgs

turto vienetas yra naudojamas).

Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir

remonto darbq rezultato. Rekonsfravimo ir remonto i5laidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo hrto

savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tamavimo laikas, jeigu i5laidos reikSmingai

pailgino turto naudingo tamavimo laik4 arba reik5mingai 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 nepripa1istami esminiu

pagerinimu, o Siq darbq vert€ pripaZistama ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis.

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir,

jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos

renitatq ataskaitoje.

Kai tikr4ja verte ivertintas turlas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar

kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas maZinamas ta suma, kuri priskiriama tam

turfui. Turto nura5ymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vertes rezervas, didina

sukaupt4 pervir5f arba maiina sukaupt4 deficit4. Turto neatlygintino perdavimo kitam subjektui atveju

perduodama ir tikrosios vertds rezervo dalis, susijusi su Siuo turtu.

I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio

materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka Siuos turto

pripaZinimo kriterijus :

Instituc{a turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir j!
kontroliuoti;

o pagristai tiketina, kad Institucija bUsimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus

ekonomines naudos arba Sis turtas bus naudojamas socialiniais, kultdriniais, gemtosauginiais,

moksliniais, teisesaugos, paZintiniais tikslais;

o galima patikimai nustatyti turto tikr4j4 vertg arba isigijimo savikainE.



Pirminio pripaZinimo metu Zemes fikio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje

registruojamas tikrqja verte, atemus ivertintas pardavimo vietos i5laidas, arba isigijimo ar

pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir isigijimo ar pasigaminimo savikaina negali biiti

patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro

patvirtintomis normatyvinemis kainomis.

Pirminio pripalinimo metu ne Zemds fikio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje

registruojamas tikrqja verte arba isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir isigijimo ar

pasigaminimo savikaina negali bfiti patikimai nustatlrta, turtas apskaitoje registruojamas simboline

vieno euro verte.

Po pirminio pripaZinimo biologinis turtas finansindse ataskaitose yra rodomas:

o pirminio pripaZinimo metu tikrqja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas tikrqja

verte fiei turtas naudojamas ne Zemes tikio veikloje) arba tikrqja verte, atemus ivertintas pardavimo

vietos i5laidas (jei turtas naudojamas Zemes [kio veikloje);

o pirminio pripaZinimo metu isigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas biologinis

turtas yra rodomas isigijimo ar pasigaminirSro savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, jei tokie

yta.

Tikrqia verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra ivertinama kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertes pokytis apskaitomas veiklos reniltafr4 ataskaitoje, maLinant

fiei tikroji verte padidejo) arba didinant (ei tikroji verte sumahdjo) ataskaitinio laikotarpio

sqnaudas.

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotr2 nuostoliq suma,

maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinds

arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto vienetas yra

naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarp!, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau

pripaLinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte negali vir5yti jo buvusios isigijimo ar

pasigaminimo savikainos.

Zemes [kio produkcija nera biologinis furtas ir Zemes flkio produkcijos gavybos momentu

yra registruojama kaip atsargos.

I5sami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta lnstitucijos Biologinio firto apskaitos

tvarkos apra5e.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Po piiminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo
(pasigaminimo) savikaina arba WnqJarealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesnd.



Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevir5yfrl btsimos

ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuriq tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus (arba

pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansind verte yra pripaListama

sqnaudomis t4 laikotarpi, kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba pripaiistamos atitinkamos

pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudoj imu (pardavimu) susijusi operacij a.

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 btidas parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Sios

.,,-atsargos yra sunaudojamos, pobUdi.

Visa 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 nura5ytq sumq s4naudomis.

I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine vert6, ji apskaitoje

parodoma taip, kad nauja balansine verte bfltg lygi patikslintai grynaj ai realizavimo vertei, bet ne

didesne negu atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo

atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to

laikotarpio, kuriuo padiddjo grynoji realizavimo verte, s4naudos.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus verte i5 karto. itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine

apskaita tvarkoma nebalansinese sqskaitose.

I5sami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargg apskaitos tvarkos apra5e.

Finansinis turtas

Finansiniam turhri, kuris gali biiti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:

o investicrjos i nuosavybes vertybinius popierius;

o investicrjos i skolos verfybinius popierius;

o paskolos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;

o terminuotieji indeliai;

o pinigai ii pinigq ekvivalentai;

o kitas finan'sinis turtas.

I5ankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ paslaugas, kurios

bus suteiltos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos finansavimo sumos kitiems

subjektams, uZ kurias subjektai teises aktq ar sutartyse nustatSrta tvarka turetq atsiskaityti, kiti

mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.



Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds,

likvidZios investicijos, kurios gali btti greitai ir lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq sum?. Tokiq

investicijq terminas nevir5ija trijq menesir4, o vertes pokydiq rizikayra labai nedidele.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija gauna arbapagal vykdom4

sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kitq finansin! turt4.

Pirm4 kartq pripaLindama finansini turt4, i5skyrus finansini turt4, kuris paskesnio

ivertinimo metu ivertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista'pinigq,

Institucija ivertina ji isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumokdta arba moketinaul,ji suma arba kito

perduoto turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos neitraukiamos i finansinio turto

isigijimo savikain4 ir yra pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas

sandoris, finansines ir investicines veiklos s4naudomis. Finansinis hrrtas, kuris paskesnio ivertinimo

metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq, pirminio

pripaZinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.

[vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas i tris grupeg:

o parduoti laikomas finansinis turtas;

o iki i5pirkimo termino laikomai finansinis turtas;

o ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir i5ankstiniai

apmokejimai.

Parduoti laikomu finansiniu hrtu Institucija laiko: isigytas kitq subjektq akcijas (iSskyrus

investicijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjekus); dalininko ina5us i vie54sias istaigas

(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansini turt4, kuri Institucija yra

nusprendusi parduoti.

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

kai Institucija ketina ir sugebes ji lailqrti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo

finansinio turto pavyzdZiai: obligacijos su nustatSrta i5pirkimo data (kai Institucija ketina jas laikyti

iki i5pirkimo termino ar atgauti i5 esmes visq jq balansing vertg). Nuosavybes vertybiniai popieriai

nelaikomi iki iSpirkimo termino laikomu finansiniu turtu.

Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto, kai:

Institucij a ketina laikyti finansini turt4 neribotq lalk1

. yra priimtas sprendimas parduoti finansini turt4;

o emitdntas turi teisg i5pirkti Institucijos laikomQ finansini fir14 ttL sum4, kuri yra

reik5mingai maZesne uZ jo amortintot1 savikain4.

Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas i5 naujo lvertinamas taip:

o parduoti laikomas finansinis turtas - tikrqja verte (iSskyrus investicijas i vertybinius

popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertes negalima nustatyti,



bei dalininkr4 ina5us i vie54sias istaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai - Sis

parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius);

o iki iSpirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortintota savikaina;

. paskolos - amortizuota savikaina;

o kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;

. per vienerius metus gautinos sumos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis

finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.

Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 Institucija nustato, ar yra poZymiq, kad

finansinio turto (ar panalaus finansinio turto vienetg grupes) balansine vertd gali btrti sumaZejusi, t.

y. finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketin4 atgauti uL, tq finansini turtq sum4.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poLymiai yra paterkti Sios apskaitos politikos skyriuje ,Iutto
nuvertejimas".

Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota nuvertejimo

suma, maLinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio

finansin€s ir investicines veiklos s4naudas, i5skyrus gautinq sumq ir i5ankstiniq apmokejimq

nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiridmi pagrindines veiklos nuvertdjimo ir nura5ytrl sumrl

s4naudoms arba kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant i tai, su kuria veikla yra susijusios

gautinq sumr+ ir i5ankstiniq apmokejimq sumos).

Institucija nura5o i5 apskaitos registry finansini turtq (ar jo dali) tik tada, kai ji netenka

teises to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teis0s kontroliuoti finansinio

turto tada, kai gauna vis4 sutartyje numat5rt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia

Sias teises kitoms Salims.

I5sami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansinio turto apskaitos

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

Investicij os i asocijuotuosius arba kontroliuojamus subj ektus

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro lemiam4 poveik!

(subjektai, kuriuose Institucija turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises valdyti

subjekto veikl4 pagal galiojandius teises aktus, lstatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto

apskaitos tvarkos apra5e).

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro reikSming4 poveik!

(subjektai, kuriuose Institucija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja kitos

reik5ming4 poveiki apibreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apra5e).

Investiiijos i pavald1ias biudZetines lstaigas konsoliduojamos, o atskirose finansindse

ataskaitose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.



Investicijos i kontroliuojamas vie54sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo

sektoriaus atskaitomybes istatym4 priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektq) konsoliduojamos,

o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigij imo savikaina.

Investicijos i kontroliuojamus ne vie5ojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir

atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu.

Investicijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek

konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metodq. I5 asocijuotqjq

subjektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansing vertg.

Dividendq pajamos Institucijos atskirose finansinese ataskaitose ya registruojamos

finansines ir investicinds veiklos pajamq s4skaitose. Paskelbus dividendus, biudZetine Institucija

pripaZista apskaitoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gatitinas

dividendq sumas ir moketinas i biudZet4 dividendq sumas.

Rengianti konsoliduot4sias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus subjektq grupe yra

laikoma ekonominiu vienetu, todel vieSojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio frkines

operacij os ir jq r ezultatai yra eliminuoj ami.

Institucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamq e

subjektq furtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas paskuting metinio ataskaitinio

laikotarpio dien4, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, pinigq iplaukos ir i5mokos.

Institucijos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik Ukiniq operacijq su prie

vie5ojo sektoriaus subjektq grupes nepriklausandiais kitais subjeklais rezultatai (pervir3is arba

deficitas);

I5sami investicijq i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra nurodyta

lnstitucijos Finansinio turto apskaitos tvarkos apra5e.

Turto nuvert6jimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarydama metini finansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato, at yra turto nuvert€jimo

poZymiq.

Pagrindiniai t.urto nuvertejimo pozymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam turtui

ir nemateri aliaj am turfui :

o i5oriniai poZymiai:

o reik5mingai sumaZejusi turto teikiamr4 paslaugq ar juo gaminamq produkfq paklausa;

o por ataskaitini laikotarpi turto rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu bfltq

sumaZejusi del iprastinio turto naudojimo per t4 pati laikotarpi;



. per ataskaitini laikotarpi Institucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba

Vyriausybes politikoje ir.yko reik5mingq pokydiq, susijusiq su Institucijos turimo turto naudojimo

apimtimi ir pobiidZiu, kurie daro neigiam4 poveiki Institucijos veiklos rezultatams;

r vidiniai po\miai:

. yra irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;

Institucija turi turto, kuris dar nera visi5kai nuddvetas (amortizuotas), tadiau jau

nebenaudoj amas veikloj e;

. per ataskaitini laikotarp! ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5mingq

ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobiidZiu, tokiq kaip turto galimybiq

nei5naudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restrukttirizuoti veikl4, kurie vykdant

naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol tiketasi, ir pana5Ds potyeiui,

darantys neigiam4 poveiki Institucij os veiklos rezultatams ;

o turtui eksploatuoti ir priZilreti reikia daugiau i5laidq, nei buvo numatyta i5 pradZiq.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos finansiniam turtui:

. yra Linoma, kad skolininkas t'uri dideliq finansiniq sunkumr4 ar yra didele tikimyb6,

kad skolininkas bankrutuos;

o nesilaikoma sutarties s4lygq, pavyzdliui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi

kiti lsipareigojimai (pvt., prekiq ar paslaug\, uZ, kurias buvo i5 anksto sumokdta, suteikimas;

paliikang ar paskolos gr4Zinimas);

o del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,

Institucija suteikd skolininkui nuolaidq, kuriq prie5ingu atveju neb[tq suteikusi;

o skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad

gindas bus i5sprgstas ne Institucijos naudai;

o finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;

o ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgautavisa gautinq sumq verte.

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma,

maLinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines

arba kitos veiklos s4naudas.

Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertejus, yra maLinama turto

vieneto balansine vert6, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikainq, t. y. turto

vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustafymo, o

nuvertdjimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas

ne didesne verte nei turto balansine verte.



Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta

turto nuvertdjimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali virSyti jo balansines

vertds, kuri biitq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebDtg buvgs pripaZintas.

I5sami turto nuvertOjimo apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio materialiojo turto

apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Finansinio turto apskaitos

tvarkos apra5e ir I5anlstiniq apmokOjimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansiniai isipareigoj imai

"*:'"'1;','#" ##ffi"ffi Priskiriami :

o ilgalaikiai atid€jiniai (ir.Sios apskaitos politikos skyriq ,,Atidejiniai"); - r-

o kiti ilgalaikiai isipareigojimai.

Trumpalaikiams fi nansiniams isipareigoj imams priskiriami :

o ilgalaikiq atidejiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (h. Sios apskaitos

politikos skyriq,,Atiddj iniai");

o ilgalaikiq skoliniq lsipareigojiinq einamqiq metq dalis;

. trumpalaikiai skoliniaiisipareigojimai;

o moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

o moketinos sumos ibiudZetus ir fondus;

o moketinos socialines i5mokos;

o moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:

o tiekejams moketinos sumos;

. su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

o sukauptos moketinos sumos;

r kititrumpalaikiaiisipareigojimai.

Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima

isipareigojim4 sumok€ti pinigus ar atsiskait;rti kitu finansiniu turtu. fsipareigojimai pagal

planuojamus sandorius nepripaZlstami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio

. isipareigojimo aplbrdZimo (t. y. kol Institucija neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kit4

finansini turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemondmis su kita Salimi galimai sau

nepalankiomis s4lygomis).

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, i5skynrs finansinius isipareigojimus,

kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo

gauta pinigq, yra vertinami isigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu susijusios i5laidos



pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir

kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami amortizuota

savikaina.

Po pirminio pripaZinimo finansiniai isipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi:

o finansiniai isipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, - tikrqia verte; 
.o kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, iq einamqiq metq dalis, trumpalaikiai skoliniai

isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis, - amortiznota savikaina;

o kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, Institucija neturi.

Institucija nura5o i5 apskaitos registrg finansini isipareigojimq ar jo dali tik tadi, kai

isipareigojimas ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.

I5sami finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikiq ir

fumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - Institucrjos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitr4 i5tekliq '
fondq, Europos Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijr4,

kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Institucijos nuostatuose nustatlrtiems

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos

apima ir Institucijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas

Institucijos i5laidoms dengti.ir kaip param4 gautqturt4.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip

turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:

o finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam

nustatytos sqlygos finansavimo sumoms gauti;

. yra finansavimo sumrl davejo sprendimq ar kitq raSti5kq irodymq, kad finansavimo sumos

bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;

o frnansavimo sumq dydis gali blti patikimai ivertintas.

Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises

aktq nustat5rtatvarkapateikus parai5k4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte aukSdiau

nurodyti kriterijai.

Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numat5rtq finansavimo Saltiniq, net

kai finansavimo sumos dar nera gautos ir paraiSka joms nepateikta, bet yra tenkinami auk5diau

pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos

finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bukles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.



Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:
o finansavimo sumas nepiniginiam turhri isigyti;

o finansavimo sumas kitos i5laidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui fsigyti gali bfti registruojamos nemokamai ar ui,

simboling kainq, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqji turt4, biologini ttrtq ar atsargas arba

gaws pinigus jiems isigyti.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5iaidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos

visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZfstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,

kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.

Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos

finansavimo sumos.

Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos

kaip Institucijos finansavimo s4naudos, kirtu pripaListant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam '
tikslui, pajamas.

Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja

perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

o kai perduoda savo firrt4, isigyt4 i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus

subjektams, kai dOl to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybes

metod4;

!. 
o kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai Institucija perduoda

savo turt4, isigyte i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja vie5ojo

sektoriaus subjektus.

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

kuriq panaudojimq finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaitSrti

Institucijai, registruojamos kaip i5ankstiniai apmokejim ai arbaateinandiq laikotarpiq s4naudos.

Institucija, gautas finansavimo sumas ar turtq i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per
' tarpinink4, apskaitbje registruoj a turt1ir gautas finansavimo sumas pagal pirmin! finansavimo sumq

Saltini, kurinurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.

Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal

finansavimo Saltini ir tiksling paskirti.

I5sami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq

apskaitos tvarkos apra5e.



Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant frkines

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

programq vykdym4.

Institucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant

nepagrinding veikl4.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

paj amomis susijusios s4naudos.

Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine

nauda, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti su pajamrl

uZdirbimu susijusias s4naudas.

Finansavimo pajamos veiklos reniltatt4 ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius

ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4 @agrindine veikla, finansine ir investicind veikla

arba kita veikla).

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 ui tam tikrq sumrl

administravim4 ir surinkimq, tadiau teises akfq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i
biudZet4 ir neturi teises Siq sumq ar jq dalies atgauti tqpati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais,

tokios sumos ar jg dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir

moketinos sumos.

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.

Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.

ISsami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e

ir Finansines ir investicinOs veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraSe.

S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, vykdant

flkines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustagrhl valstybes funkcijq atlikim4 ir jai

pavestq programrl vykdymq.

Institucijos kitos veiklos sqnaudoms priskiriamos s4naudos, atsirandandios, vykdant

nepagrinding veikl4.



Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

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

i5leidimo laik4.

S4naudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri

tenka per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. I5laidos,

skirtos pajamoms uZdirbti bflsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos

finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripaZlstamos s4naudomis biisimaisiais laikotarpiais. '

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytg i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti

su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Tais atvejais, kai Institucijos s4naudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos sqnbudos

sumaZinamos kompensacijos suma.

S4naudos ivertinamos tikrqja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba

jq ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba mokqtina pinigq arba jq ekvivalentq

suma (neiskaitant i j4 atgautino pridetines vertes mokesdio)" Tais atvejais, kai numatytas

atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. it palukanos n€ra i5skirtos i5 bendros moketinos sumos,

s4naudq dydis ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sume.

Veiklos reniltan4 ataskaitoje pagrindines veiklos sqnaudos parodomos, atsiZvelgiant i jq

pobfldi (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).

I5sami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos

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

Finansin6 nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

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.

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:

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su hrrto nuosavybe susijusi

nauda ir didZioji dblis rizikos perduodama nuomininkui;

Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji dalis su

turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas lsigytas ilgalaikis materialusis turtas

arba nematerialusis hrrtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos pahlkanos reik5mingai skiriasi nuo

rinkos palukanrl nonnos arba nera nurodytos, turto lsigijimo savikaina apskaidiuojama,



diskontuojant vis4 sutartyje nurodyt4 imokq sum4 iki dabartines vert6s, taikant apskaidiuotq

palfrkanq nonn4 sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai

finansinio isipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos bfidu isigyto ilgalaikio

materialiojo turto nudOvimoji verte (nematerialiojo turto atveju amortizuojamoji verte)

paskirstoma per vis4 jo naudingo tarnavimo laikq.

Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie

patys principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto

apskaitai.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra

padalijamos, i5skiriant turto vertes dengimo sumQ, palflkanas ir kitas imokas (kompensuotinas

nuomos sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatSrti finansines nriilmos

sutartyje)" Palukanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje

registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, ui kuri

apskaidiuoj amos mok6tinos palDkanos.

Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos

apskaitoje kaip s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos

pagrindines veiklos sqnaudoms.

Sandoriai uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kursq. Pelnas ir nuostoliai i5

sandoriq uZsienio valiuta . bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq

perkainojimo dien4 yra registruojami finansinds ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq

s4skaitose. Veiklos rezultaq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir sqnaudq tarpusavio iskaita ir
parodytas tik perskaidiavimo del valiutos kursq pokydirl rezultatas.

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar

parduodant) valiut4, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos

sqnaudos.

Valiutiniq . straipsnirtr likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

I5sami Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines ir
investicines veiklospajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apraBe.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo

kriterijus:



o Institucija turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neatdaukiamqii pasiZadejime) del

buvusio fvykio;

o tikimybe, kad isipareigojimq reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad

nereikes;

o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta.

Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o informacija apie

susijusi su tiketina sumoketi suma neapibrekqi isipareigojimqyra pateikiama finansiniq ataskaitq

ai5kinamajame ra5te"

Atidejiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais ivykiais.

Atidejiniais nepripaZistami numatomi btisimi nuostoliai ar i5laidos, susijg su Institucijos blsima

veikla.

Institucija pripaZista atidejinio sum4, atsiZvelgdama i labiausiai tiketin4 dabartiniam

isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq. Atidejinio

sumos dydis nustatomas, remiantis pana5ios veiklos patirtimi, pasira5ytomis sutartimis, priimtais

teises aktais, ekspertq i5vadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.

Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZiiirimi ir jq verte )

koreguojama, atsiZvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad isipareigojimq turtu

dengti nereikes ar atid€jinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, malinant

finansines blklds ataskaitos straipsniq ,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq

metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.

Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norrna,

tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertds ir isipareigojimui budingos rizikos rinkos ivertinim4.

F inansinese ataskaitose atidej iniai yra rodomi :

o ilgalaikiq atidejiniq einamr4iq meq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai

tiketina isiparei goj imui padengti reikalingq i5laidq suma;

o ilgalaikiai atidejiniai amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina

isipareigoj imui padengti reikalingq i5laidq suma).

I5sami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjr+

isipareigojimq, neapibreZtojo hrto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos

tvarkos apra5e.

NeapibrdZtieji isipareigojimai ir neapibr6itasis turtas

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

s4skaitose.

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi nei finansines b[kles

ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama ai5kinamajame



ra5te. Kai tikimybe yra labai maLa, kad reikes panaudoti turt4 isipareigojimui padengti arba kad

neaplbrdltasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai5kinamajame ra5te nera

pateikiama.

Informacija apie neapibftkqi turt4 ir isipareigojimus turi btti perZiiirima ne rediau negu

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai bfltq

tinkamai atskleisti ai5kinamajame ra5te.

I5sami neapibreZQjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos tvarka yra riurodyta

Institucijos Atidejiniq, neapibreZQjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir

apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos apra5e.

Poataskaitiniai ivykiai
Poataskaitinis ivykis - ivykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos

iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing

padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Institucijos finansinei padediai ar

veiklos reztiltatams balanso datq), yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant i jq

itakos parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai yra

rodomi finansines b[kl6s, veiklos rentltaf; ir pinigq srautq ataskaitose.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos

finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (t. y. Sie ivykiai parodo s4lygas,

atsiradusias po paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai

ivykiai. Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie reikdmingi.

I5sami poataskaitiniq ir.ykirl apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq,

neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo

apskaitos tvarkos apra5e.

Apskaitos politikos keitimas

Institucija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad biitrtr

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia,

kad butq galima nust4t5rti Institucijos finansines btikles, veiklos rezultai4 ir pinigq srautq keitimosi

tendencijas.

Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis

VSAFAS 1 ,,Finansiniq ataskaitg rinkiniq pateikimas".

Utiniq operacijq ir tikiniq ivykiq pripaLinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

lsipareigojimq; finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu.

Institucijos apskaitos politika gali btrti keidiama:



. del VSAFAS nuostatq pakeitimo;

o jei to reikalauja kiti teises aktai.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvini

biid4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada btitq buvusi naudojama, todel pakeista

apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir tikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio

informacijai ir darytg ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4

ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio

laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rcniltatt4 ataskaitoje apskaitos

politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje

,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio

laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.

Apskaitos politika gali btrti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes

informacija uZ vis4 ataskaitini laikotarpi turi biiti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politikq

pana5aus pobtidZio Dkinems operacijoms ir tftiniams ivykiams.

Apsliaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitinis ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turto ir

isipareigojimq vertg ir tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas

turto ir isipareigojimq vertei nustaQrti.

Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai tuno ar isipareigojimq vertes negali btrti tiksliai

apskaidiuotos, o tik ivertintos.

Apskaitiniai iverdiai yra perZitirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi, atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.

Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos

klaidos taisymas, toddl buhalterineje apskaitoje registruojamas t4 ataskaitini laikotarpi, kuri

keitimas buvo atliktas, o ftnansinese ataskaitose parodomas, taikant perspeklyvini b[dq.

Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio iverdio pokydio,

turi buti parodytas toje padioje veiklos rezultaq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai

buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kindmaj ame raSte.

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos

metodo taikynio, neteisingo iikines operacijos ar iikinio ivykio registravimo ar del apsirikimo.



Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del kurios

praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansinds ataskaitos negali btti laikomos i5

esmes patikimomis.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento

turto vertes.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali btti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesminds klaidos taisomos einamojo

ataskaitinio laikotarpio fi nansinese ataskaito se.

Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

o jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,

kurioje buvo ufuegistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rd:ltat1
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

o jei apskaitos klaida esmin6, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir

parodomas veiklos reniltatt4 ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq

taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio atapkaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama

tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama" i

Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiSkinamajame ra5te:

o esminiq apskaitos klaidq pob8dis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine klaida buvo

padaryta;

o kokiems finansinds biikles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas

turejo itakos;

o koregavimo suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant gqlnqJi ataskaitinio

laikotarpio pervir5i ar deficit4.

I5sami apskaitos klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZhljq

isipareigojim% neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiU ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos

apra5e.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas

Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus

pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq

biudZetr4 pajamq ii iStaiAq klasifikacijoje.

Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai

pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms

vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai.



Jei furto, isipareigojimq, f,rnansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui

pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4Institucijos veiklos dali apimandiam

Svietimo segmentui.

Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal

kuriuos btrtq pateikiama informacij a finansinese ataskaitose.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq iplaukos ir i5mokos findnsindse

ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitg rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat

pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja

biitent tokios iskaitos.

VSAFAS numafSrtais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio iskaita gali bfiti

atliekama finansinOse ataskaitose, pateikiant tik rezultatq (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas

s4naudas): peln4 arba nuostoli.Pavyzdi:iui,reniltatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, perleidus

ar pardaws ilgalaik! turt4, keidiant uZsienio valiutq.

Palyginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metg

klasifikavim4.

III Pastabos

P03 Pastaba Nematerialqji turte sudaro: programine iranga ir jos licencija, kitas

nematerialusis turtas - licencijos mokymo programoms. Priskaityta amortizacija per atskaitini

laikotalpi - 255,30 eurai. Pilnai amortizuoto, nenaudojamo veikloje, nematerialiojo turto isigijimo

savikaina 4155,01 eurai.

P04 Pastaba Materialqjiturt4 sudaro: ma5inos ir irenginiai, transporto priemones, baldai ir

biuro iranga, kompiuteriai, kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekos fondas ir kitas turtas).

fsigyta ilgalaikio materialiojo turto uZ 2A065,95 eurus. Priskaityta nusidevejimo per ataskaitini

laikotarpi ' 97 158,30 eurai. Nebaigtoje statyboje liko neperduota SUIrA rekonstruoti pastatai

(padaryti esminiai, pagerinimo darbai mokinirl bendrabutyje, pakeisti valgyklos, katilines, sporto

sales, dirbtuviq langai, rekonstruota sporto sales siena) 356 443,98 eurus. Rekonstruotus

(pagerintus) pastatus perduosime per 2018 metus. fvykdyta pastato rekonstrukcija ir priestato

statyba. Pilnai.nusidevdjusio, naudojamo veikloje, ilgalaikio materialaus turto isigijimo savikaina -
33 060,19 ernr1.



Nebalansinese s4skaitose apskaitome turto pagalpanaud4 uZ: Svietimo ir mokslo ministerija

2544191,26 eu;rq, Informaciniq technologijq centras 22851,73 eurai, Tel5iq rajono

savivaldybe - 566 464,24 eurai, Lietuvos mokiniq studentq sporto centras - | 229,49 eurai,

Svietimo aprupinimo centras - 8 906,07 eurai. I5 viso 3 159 465192 eurai.

P07 Pastaba Biologini turt4 sudaro paseti Ziemkendiai grfldai - | 109,49 eurai, patrg5tos

dirvos trq5omis - | 473,77 eurai. I5 viso 2 583126 eurai.

P08 Pastaba Atsargas sudaro:

Kanceliarines prekds

Maisto prek€s

Degalai, tepalai, kuras (malkos) - 27 776,37 eurai;

Kitos medZiagos ir Zaliavos

Ukinis inventorius

I5 viso

- 204,24 eurai;

- 525,29 eurai;

- 2 444,62 eurai;

- 107,32 eurai;

30 550,52 eunl.

Gauta neatlygintinai atsargq i5: SVttrrt Svietimo aprtipinimo sentro uZ 107,32 eurus,

moksleiviq paramauZ 160,00 eury.I5 viso267132 eurai.

Nebalansinese s4skaitose apskaitome flkinio inventoriaus uZ 145 512,22 eurq.

Pagamint4 produkcij4 sudaro gr0dai - ll 451,78 euras.

P09 Pastaba I5ankstinius apmokejimus sudaro: uZ spaudinius - 357,23 eurai, uZ knygas -
105,58 eury, uZ prekes - 472,43 eurai, uZ kitas paslaugas - 68,94 eurai. I5 viso 1 004118 eurai.

P10 Pastaba Gautinos sumos uZ parduotas prekes, suteiktas paslaugas: uZ parduotus grtidus

- 1 935,00 eury, uZ paslaugas - 86,00 eurai, ui Sildymo paslaugas (nuosava katiline) - I049,I3

eurq. I5 viso 3 070113 eurq.

Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptos finansavimo pajamos: moketini atostoginiai

darbuotojams - 38 157,09 eurai, moketinos valstybinio socialinio draudimo imokos - 11904,06

eurai, mokOtinos sumos uZ rySius - 228,85 eurai, uZ transporto paslaugas - 987,26 eurai, uZ elektros

energijq - | 415,07 eury, uZ vandeni ir kanalizacijq - 486,1A eurai, uZ transporto paslaugas -
I 904,40 eurai, uZ kitas paslaugas - 608,67 eurai. I5 viso 55 692120 eurai.

Kitas gautinas. sumas sudaro: i5 Tel5iq rajono savivaldybes moksleiviq paveZejimo le3os -

109,50 eurai, Tel5iq Darbo birZos uZ suteiktas paslaugas le5os - 1 200,00 eurai. Permoketos soc.

draudimo imokos - I621,25 euras, Valstybinei mokesdirl inspekcijai permoketas pajamr4 mokestis

- 1 300,34 eurai. I5 viso 4 231,09 euras.

Pll Pastaba Pinigines le5as banke sudaro: LUMINOR banke veiklos le3os - 12,44 eury,

SWED banke veiklos le5os - 29 226,8I eurai, SWED banke pavedimines leBos - 5 069,31 eurai,

SWED banke projektq le5os - 27 904,50 eurai, kasoje uZ paslaugas ine5ti pinigai - 0,95 eurq. I5

viso 62 214,01eurai.



P12 Pastaba Finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto sudaro: bibliotekos fondas -

69 351,68 eurai, ilgalaikis turtas - 46 377,40 eurai. I5 viso ll5 729,09 euras.

Finansavimo sumos i5 ES sudaro: ilgalaikis turtas - 655 966196 eurai.

P17 Pastaba Tiekejams moketinos sumos: uZ rySius - 228,95 eury, transporto i5laidos -
987,26 eurai, uZ komunalines paslaugas - 3 806,17 uZ prekes - 200,00 eury, uZ kitas paslaugos -
691,14 eurai. I5 viso 5 913 52eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptos finansavimo pajamos: moketini atoitoginiai

darbuotojams - 38 157,09 eurai, mokdtinos valstybinio socialinio draudimo imokos - II 904,06

eurai. I5 viso 50 061115 euras.

Kitus trumpalaikius isipareigojimus sudaro Valstybinei mokesdiq inspekcijai sumokdtas oro

tar5os mokestis - 246183 eurai.

P18 Pastaba Dalininkq kapital4 sudaro: LR Svietimo ir mokslo ministerija - 0,58 euro,

Tel5iq rajono savivaldybe - 5 792,40 eurai, Siauliq prekybos, pramones ir amatg rtimai - 28,96

eurai. I5 viso 5 821194 eurai.

P21 Pastaba Pagrindines veiklos kitas pajamas sudaro Tel5iq Darbo birZos leSos uZ suteiktas

paslaugas -78 319127 eurai. i

Kitos veiklos pajamas sudaro: maitinimo suteiktos paslaugos - 37 396,33 eurai, mokymo

kursq paslaugos - 40 167,39 eurai, kitq paslaugq - 9 429,90 eurai. I5 viso - 86 993,62 eurai.

Kitos veiklos s4naudas sudaro: darbo uZmokestis ir socialinio draudimo imokos - 10 906,05

eurai, sunaudotq ir parduotq atsargq sqnaudos - 46 256,14 eurai, biologinio turto nura5ymo

s4naudos - 5 007,50 eurai, komandiruodiq paslaugos - | 778,86 eurai, kitq paslaugq s4naudos -
19 939,4leurai. I3 viso 83 552,66 eurai.

P22 Pastaba Pagrindinds veiklos sqnaudas sudaro: darbo uZmokestis - 697 145,60 eurai,

socialinio draudimo imokos - 3I2 322,62 eurai, ligos paialpq s4naudos - 657,50 eurai. I5 viso

1009 468,22 eurai.

NusidOvejimo ir amortizacijos s4naudos padidejo nupirkus ilgalaikio turto.

Komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudos padidejo, pastadius statybos praktinio mokymo

korpusq Tel5iuose.

Paprastojo remonto s4naudos padidejo, nes panaudotos le5os pastatq bukles esminiui

' pagerinimui.

Sunaudotq ir parduotq atsargq padidejo, aprtipinus mokinius mokymosi priemon€mis.

Nuvertejimo ir nura5ytq sumq s4naudas sudaro nura5yti vadoveliai.

Kitq paslaugq s4naudos: pastatq draudimas - 2 468,95 eurai, skalbiniq skalbimo paslaugos -
678,52,80 eurai, lifto prieZiflra - I 132,56 eurai, atliekq tvarkymas - | 197,20 eurai, prieigos

(interneto darbo vietos), elektroninio dienyno prieZiiira - | 055,72 eurai, kompetencijrl vertinimo



sqnaudos - I 844,10 eurai, pastato apsaugos ir sistemq prieZitiros s4naudos - 4 055,47 eurai,

projekto Erasmus i5laidos - 17 755,58 eurai, banko paslaugos - 308,90 eurai. I5 viso 39 024137

eurai.

NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto nera.

Apskaitiniai lverdiai keidiami nebuvo.

Reik5mingrl poataskaitiniq ivykiq nebuvo.

Nijole Jastrumskiene

Nemira Vasiliauskien6

{

Vyr. buhaltere ,)tw-t/"

flffi
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VieSoji istaiga Tel5iq negioninis profesinio mo\rmo centras, 190807514, S. Daukanto g. 68, Varniq m., Tel5iq r. sav.

2017 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metu FINANSIMU ATASKAITU RINKIIYYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P9 ISankstiniai apmokejimai

INT'ORMACIJA APIE ISANKSTIIilUS APMOKEJIMUS

ID: -2147436211
DIL:.

Eil.
Nr. Straipsniai

Paskutin€ ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutind pra6jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

I t 3 4

1 .Sankstinig apmokej imq isigijimo savikaina L004,l8 2.952,39

1.1 I5anJ<stiniai apmokejimai tiekejams 646,95 .2.467,44
1.2 I5ankstiniai apmokejimai vie5ojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdtti
l.J I5ankstiniai mokesdiq mokijimai

1.4 ISankstiniai mok€jimai Europos Sajungai

1.5 ISankstiniai apmokejimai darbuotoiams

1.6 Kiti iSankstiniai apmokejimai

1.7 Ateinandiq laikotarpiq s4naudos ne vieSojo sektoriaus subjektq pavedimams vykdyi
1.8 Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos ?{7 ?? 484,9s

.Sankstiniq apmok€jimq nuvertejimas

Sankstiniq apmokejimq balansine vefe (1-2) 1.004,18 2.952,39



viesoji istaiga Telliq regioninis profesinio mokymo centras, 190E07514, S. Daukanto g. 68, Vrnirt m., Telliq n sav.

2017 M. GRUODZIO 3l D. pasibaigusiq netq FINANSINIU ATASKAITU RINKII{YS
(Visos smos euais, jei nenuod,'ta kitaip)

Pl l Pinigai ir piaigq ekvivalentai

IDi -2147436211

DII-: -

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVTVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

Paskutine ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutin€ pradjwio atiskaitirio
lsikotarpio diena

15 viso Biudieto asignavinai Ii viso Biudi€to asignavimai

6
Pinigai iS valstybes biudzeto (iskaitant Euopos S4jungos fi
Dama) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

l.l Pinigai banku sqskaitose

Pinisai k6oie
1.3 Pinga kelyie
1.4 Pinigai i5aldytose sqskaitose

.5 Pinigu isald)'lose s4skaitose nuverteiim6
1.6 Pinizu ekvivalentai

Pinigai i5 savivaldybes biudZeto (2. l+2.2+2.3+2.4+2.5-2.6)
2.1 Pinigai bmkq s4skaitose

Pinigai ksoie
2.3 Pinigi kelyje
!.4 Pinigai isaldltose sqskaitose

2.5 Pinigq isald)'tose sqskaitose n

Pinigu ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigq ekvivalentai iS kitq Saltiniq
(3 -1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

62.214,01 2s.4'10,80

3.1 i banku s 62.2t3,06 25.449,59
1.2 rrtuga 6ole 0,95 0,91

3.3 kelyie 20.30

3.4 Pinigai isatd)'tose sEskaitose

3.5 Pinizu iSaldltose sckaitose nuvertdiimas
.6 Indeliai, kuriq temirc nevirSiia triiu mdnesiu

.7 Kiti pinizu ekvivalentai

15 viso pinis ir oinieu ekvivaletrtu (l+2+3) 62.214,01 25.470,80
l5 jU istekliu foodu l05os
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Vie5oji istaiga Tel5iq regioninis profesinio mokymo centras, 190807514, S. Daukanto g.68, Varniq m., Tel5iq r. sav.

2017 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq rnetq FINAIISINIV ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodla kitaip)

ID: -2147436211
D/I-:

P2l Kitos pagrindin6s veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRTNDINtS vEIKLos KrrU PAJAMV pArErKrMAs ZEMEsNToJo rR AUKSrEsNroJo Lycru vrESoJo sEKToRTAUs
SUBJEKTO FINANSINIU ATASKAITU AISKINAMA.IAME RASTE*

* Reik5mingos sumos turi biiti detalizuojamos vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq ai5kinamojo raito tekste.
** Nurodoma" kokios tai paslaugos, ir, jei suma reitSminga, ji daalizuojama vie5ojo sektoriaus subjekto frnansiniq ataskaitq
ai5kinamoiora5totekste. I

Eit.
Nr. Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis
laikotarpis

1 ) 3 4
I Apskaiiiuotos pasrindinis veildos kitos oaiamos 78.319.27 5*708.46
I.l Paiamos i5 rinkliavu

t.2
Pajamos i5 pagal Lietuvos Respublikos inddliq ir isipareigojimq investuotojams

draudimo istatym4 mokamq imo\q i fondus
1.3 Suteildu paslaugu Daiamos* t 78.3t9,27 53.781,56
1.4 Kitos r.926,90

Pervestinos i biudZeta nasrindin6s veildos kitos naiamos
Paerindin6s veiklos kitos naiamos 't11--419-z'1 ss.708.46



VieSoji istaiga TelSiq regioninis profesinio mokymo centras, 190E07514, S. Daukanto g. 68, Varniq m., Tel5iq r. sav.

2017 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq netq FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyla kitaip)

ID: -2147436211

D/1,:

P2l Kitos pagrindinds veiklos pajamos ir kitos pajamos

KrTOS VETKLOS PAJAMU rR S,{NAUDU PATETKTMAS ZEMESNTOJO IR AUKSTESNTOJO LYGrV VTESOJO
SEKTORIAUS SI]BJEKTO FINANSINIU ATASKAITU AISKINAMAJAME RASTE *

* Reik5mingos sumos turi biiti detalizuojamos vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to tekste.
++ Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikiminga, ji detalizuojama vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaiq
aiSkinamojo ra5to tekste.

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis

Pra€j9s ataskaitinis
laikotarpis

2 3 4

Kitos veiklos naiamos 86.993,62 66.615,60

Paiamos i5 atsarzu oardavimo 46.690,72 38.546,20

2 llealaikio materialioio. nematerialioio ir biolosinio turto nardavimo pelnas

.J Paiamos i5 administraciniu baudu

Nuomos paiamos

5 Suteiktq paslaugq, iSskyrus nuom4, pajamos** 40.167.39 26.653,8s

6 Kitos 1.415,55

2 Pervestinos i biudZeta kitos veiklos paiamos

3 Kitos veiklos sanaudos -83.552.66 -88.666.60

3.1 Sunaudofu ir parduotu atsarzu savikaina -53.042,50 49.013.46
3.3 Nuostoliai i5 ilealaikio turto oerleidimo

Ilgalaikio rufio nusiddvdiimo ir amortizaciios sanaudos I 1.438.37
5.q Paslaugu s4naudos -16.862,85
J.) Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sanaudos -10.570.75 I 1.3 16.80

3.6 Kitos veiklos sanaudos -t9.939.41 -35.12

4 Kitos veiklos rezultatas 3.440,96 -22.051,00
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ID: -2147436211
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Y23 Finansin6s ir investicinds veiklos pajamos ir s4naudos

FINANSINES IR IITVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

* Reik5mingos sumos turi biiti detalizuojamos ai5kinamojo ra5to tekste.

Eit.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis

laikotarpis
Pradjgs ataskaitinis

laikotarpis

t 3 4
Finansines ir investicines veiklos oaiamos

t.t Pelnas del valiutos kurso pasikeitimo

1.2 Baudu ir delsoinisiu oaiamos
1.3 Paltikanq paiamos

1.4 Dividendai
1.5 Kitos finansines ir investicines veiklos oaiamos*
1.6 Pervestinos finansines ir investicines veiklos paiamos

Finansines ir investicines veiklos sanaudos -0.04
Nuostolis del valiutos kurso pasikeitimo

2.2 Baudu ir delsoinisiu sanaudos -0.04
L.J Palukanu sanaudos
1A Kitos finansines ir investicines veiklos sanaudos*

Finansines ir investicines veikloq ren rlfefas ( I -? l -o 04
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P24 Finansin6s rizilros valdvmas

INT'ORMACIJA APM,ISIPAREIGOJIMV DALI gSKAITAI\T FINANSINES NUOMOS (LIZINGO) ISIPARDIGOJIMUS)
ETJRAIS IR UZSIE|IIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr. f sipareigojimq dalis vatuta Balansind vert6 ataskaitinio

laikotarpio pradiioje
Balansind vert6 ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

3 4
IUrZUS 50.488,51 56.221.50
tAV doleriais
(tomis
tF viso 50.488.s1 56221,50


