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FINANSINIS BOKLIS ATASKAITA
PAGAL 2OI6 M. GRUODZIO 3I D' DUOMENIS

80/t*' 03 - &9 N, {
(data)

lr eura$

Eil.
Nr.

T

Straipsniai Prstabos Nr.
Paskutin0 ataskaitinio

laikotarpio dieno

Paskutint PraCj usio

ataskaitinio laikotarPio
diena

4 5

154.184,12 140.606,64
A LGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas
0,00 0,00

I.l Pletros darbai

t.2 Programine iranga ir jos licencijos
0,00 0,00

L3 Kitas nematerialusis turtas

1.4 Nebaigt'i projektai ir iSankstiniai moQimat

I.5 Prestifus

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 I 54. I 84,12 t40.606,64

u.l
t23.478,11 r25.494,11

u.2 Pastatai

II.3 lnfrastrukturos ir kiti statiniai

II,4
t9 217,5s

6 6'75,76 6 828,03
r.5 MaSinos ir lrengtntat

II.6 Transporto priemones

n.7
I 8l 8,62 4.029,1 0

tr.8 Baldai ir bitrro jranga

n.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.994.08 4.255,40

II.10 Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai

U Ilgalaikis fi nansints turtas

N i.praliniei i(tekliai ir kitas ilsalaikis turtas

BIOLOGINIS TURTAS
25.441,39

B

C IRUMPALAIKIS TURTAS
37.262,03

Atsargos
P08 791,90 r.079,95

LI Strategines ir neliediamosios atsargos
791,90 | .079,95

t.2 MedZiagos, Zaliavos ir Dkinis inventorius

LJ Nebaigta gaminti produkcija it n.but$o, uykdyti sutatrys

I.4 pueurintu produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perdgoti)

L5
qLirtas nardrroti

29.472,69

4,t6

18.350,27
I lSankstlnlal apmoKeJlmal

u Per vienus metus gautlnos sumos

m.l Gautinos trumpalaikcs finansines sumos

m.2 Gautini mokesdiai ir socialines imokos

II],3
ni

Gautinos fi nansavimo sumos
naslaugas Pr0 1,535.34 2.382,86

27.934,06 15.967 ,41
m.5 Sukauptos gautlnos sumos

III,6 Kitos gautinos sumos
1?q

N Trumpalaikes investicijos Pr/5 6.997,44 6.007.01
Pinigar ir pinigq ekvivalentat

t9t.446,15 166,048,03

tesinvs kitame puslapyje)IS VISO TURTO:
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FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODZIO 3l D. DUOMENIS (rgsinys)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr,
Paskutin6 ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutin6 pra6jusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

2 3 4

D FINANSAVIMO SUMOS Pr2 / ?) 137.632.61 139.884.58

I5 valsWbes biudZeto |.436"37 ) qq) 1q

I I5 savivaldybes biudZeto 129.231 .01 130.612.51

n I5 Eurooos Saiunsos. uZsienio valstvbiu ir tarotautiniu orsanizacru 0.00 0.00

N I5 kitu Saltiniu 6.959.23 6.279.22

E ISIPAREIGOJIMAI X 26.3r9.99 15.283,06
Tlqalaikiai isinareisoiimai

I,I Ilealaikiai finansiniai isipareisoiimai
t.2 Ilealaikiai atidei iniai
L3 Kiti ilealaikiai isipareigoi imai
I Trumpalaikiai isipareisoi imai + 26.319.99 1s 283.06

II.1 Ilealaikiu atidejiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atideriniai
Ir.2 Ilsalaikiu isioareisoiimu einamuiu metu dalis
II.3 Trumoalaik iai fi nansiniai isioarersorrmar
fi.4 Moketinos subsidi os- dotaciios ir finansavimo sumos
[.5 Moketinos sumos Europos Saiungos biudZeta
II.6 Moketinos sumos biudZetus ir fondus

II.6.I GraZintinos fi nansavimo sumos
4..6.2 Kitos moketinos sumos biudZetur
I.7 Moketinos socialines iSmokos
II.8 Grazintrni mokesdiai. imokos ir iu oermokos
II.9 Tiekeiams moketinos sumos P17 |.766"54 716.01

II.10 Su darbo sanwkiais susiie isiparersorrmar
II.1 1 SukauDtos moketinos sumos P17 20.176.88 11.615.18

1r.12 Kiti trumpalaikiai isipareiebi imai P17 4.376.57 2.951.87

F GRYNASIS TURTAS P18 27.493.55 10.880.39

I Dalininku kaoitalas
I Rezervai 18. I 73.09

II.1 Tikrosios vertes rezervas 1 8.1 73.09

IT.2 Kiti rezervai
m Nuosawbes metodo itaka
IV Sukauotas oervirSis ar deficitas 9.320.46 1 0.880.39

IV.1 Einamuiu metu pervirSis ar deficitas 1.559.93 1 6)A )1
N.2 Ankstesniu metu oerviriis ar deficitas 10.880.39 3 25l.l6

MAZUMOS DALIS
IS VISO FINANSAVIMO SUMU, IStrAREIC'OJIMU, GRYNOJO TURTO IR
MAZUMOS DALIES:

191.446"15 166.048,03

Direktore
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo jgaliotas administracijos vadovas)

BiudZetiniq istaigq centralizuotos apskaitos skyriaus vedeja

(wriausiasis buhalteris (buhatteris))

AuSra Astrauskiene

(vardas ir pavarde)

Egle Jakutiene

(vardas ir pavarde)
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VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODZIO 3I D, DUOMENIS

Pateikimo yaliuta ir tikslumas. eurats

(data)

Eit.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr,

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis
laikotarpis

2 3 4
A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 606.0s8.13 590.
I FINANSAVIMO PAJAMOS 506.862.31
I1 I5 valstvbes biud2eto 196.378.71 845
r.2 I5 savivaldvbiu biudZetu 302.s08.53 275.420.9
l.J 15 ES. uzsrenio valswbiu ir tamtautiniu orsanizaciiu ldir 7.81 l.871.02
t.4 IS kitu finansavimo Saltiniu 7.967.26 5.049.0
I MOKESCIU IR SOCIALINU MOKU PAJAMOS
n PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 99 195 103.383.2
n.t Pagrindines veiklos kitos paiamos P2l 99.195.82 103.383.2
III.2 Pervesting i biudZetq pagrindines veiklos kitu paiamu suma
B PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS P02 -607.618,06 -582.

DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -433.380.07 -41o.201
NUSIDEVEJIMO IR AMORTZAC]JOS -6.622,61 -7.556

T KOMTJNALINru PASLAUGU IR RYSru -t? 15S ?A 5.043.71
IV KOMANDTRUOCnJ

TRANSPORTO
VI KVALtrIKACIJOS KELIMO r.375.04 -l
VT PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -20.466.72 11

VIII NWERTEJIMO IR NTJRASYTU SUMU 114 )\ -29x SUNAUDOru IR PARDUOru ATSARGU SAVIKAINA -103.249.71 -99.779
X SOCIALINru ISMOKU 3s3,80 -885"
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XII KITU PASLAUGU -9.440,4'1 10.619.14
XIV KITOS

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS -1.ss9.93 7.629
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS I BruDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
IT KITOS VEIKLOS SANAUDOS
E FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU
TAISYMO ITAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSA\ryBES METODO
ITAKA -1.5s9,93 7.629,23

I NUOSAVYBES METODO ITA KA
J GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 1.559.93 7.629,23
I TENKANTIS KONTROLruOJANCIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAZUMOS DALLA.I

Direktore
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracrjos vadovas)

BiudZetiniq lstaigrl centralizuotos apskaitos slq,riaus vedeja

(ryriausiasis buhalteris (buhalteris))

Au5ra Astrauskiene

(vardas ir pavarde)

Egle Jakutiene

(vardas ir pavarde)

t0
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KLAIPEDOS,,SALTINELIO( MOKYKLA-DARZELIS

20r6M. GRUODZTO 31 D. METTNTU FTNANSTNTV ATASKATTU RTNKTNTO
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos ,,Saltinelio" mokykla-darZelis (toliau - fstaiga) yra biudZetine lstaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. {staiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto. [staiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 290419110, adresas Bangq g. 14,
Klaipeda.

fstaigos pagrindine veikla - pradinis ugdymas, kodas 85.20.00. Mokymo forma - dienine.

fstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. {staiga 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 fsakymais, Klaipedos miesto mero potvarkiais, kitais
teises aktais bei istaigos nuostatais.

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

Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitini laikotarpi- 50.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Apskaitos politika apima Dkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, lvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.

2. Klaipedos miesto savivaldybes administracija (toliau - KMSA) ir biudZetine istaiga (toliau *
B[) taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino
Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarto (toliau - VSAFAS) reikalavimus.
Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, KMSA ir B[ vadovaujasi bendraisiais apskaitos
principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje".

3. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadove (toliau - Apskaitos vadove)
pateikta apskaitos politika, tikiniq ivykiq ir [kiniq operacijq registravimo tvarka uZtikrina, kad
finansinese ataskaitose pateikiama informacija yra:

3.1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
3.2. patikima, nes:
3.2.1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigq srautus;
3.2.2. parodo tikiniq ivykiq ir tikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4;
3.3. ne5ali5ka, netendencinga;
3 . 4 . ap dairiai p ateikta (atsargumo princip as) ;

3.5. visais reik5mingais atvejais i5sami.
4. KMSA ir B[ pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad butq

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenis. Tokio palyginimo
reikia KMSA ir B{ finansines bDkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi
tendencij oms nustatyti.

5. Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos,



apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskait

straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos, apskaitini

iverdiq keitimai ir klaidq taisymas apra5ytas Apskaitos vadovo 137-148 punktuose.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykl6s

6. Tvarkant KMSA ir Bf apskait4 ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS.
7. KMSA ir B[ apskaitoje taikomi visi VSAFAS, i5skyrus:
7.I.9-qi VSAFAS ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos'o;

7.2.26-qi VSAFAS ,,IStekliq fondo apskaita ir finansiniq ataskaitq rinkinys".
8. KMSA ir B{ apskaitoje ukines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansines ataskait<

sudaromos taikant Siuos bendruosius apskaitos principus:
8.1. kaupimo;
8.2. subjekto;
8.3. veiklos tgstinumo;
8.4. periodiSkumo;
8.5. pastovumo;
8.6. piniginio mato;
8.7. palyginimo;
8.8. atsargumo;
8.9. neutralumo;
8.10. turinio vir5enybes prie5 form4.
9. Pagal subjekto princip4 KMSA ir Bf laikomos atskirais apskaitos vienetais: atskirai tvarkon

KMSA ir Bf apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansiniq ataskaitq rinkiniai. KMSA ir Bf apskaito.

balansinese's4skaitose registruojamas tik jos nuosavas, patikejimo teise valdomas, naudojamas
disponuojamas valstybes ir savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis turta
pajamos ir s4naudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisemis (pvz., pagal panaudos i

nuomos sutarti), registruojamas apskaitoj e nebalansindse s4skaitose.

10. KMSA ir B[ leidZiamas vykdyti [kines operacijas nustato teises aktai. Pagal turin:

vir5enybes pries form4 princip4 KMSA ir Bf apskaitoje Ukiniai ivykiai ir iikines operacijos vertinami
pripaZistami pagal jq ekonoming prasmg ir turini, neatsiZvelgiantitai, ar toki4 uking operacij4 vykdy
sandori sudaryti KMSA ir B[ leidZia teises aktai.

ll. Visos flkines operacijos ir flkiniai ivykiai registruojami KMSA ir B[ s4skaitq plar
registravimo s4skaitose taikant Apskaitos vadov4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytr

principus, metodus ir taisykles), atskiroms [kinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskair

elementams arba straipsniams ir apskaitos proceduroms.
12. Visos iikines operacijos ir Dkiniai ivykiai KMSA ir B[ apskaitoje registruojami nuroda

Siuos detalizuoj andius poZymius :

12.1. le5q Saltini;
12.2. program4 ir priemonE;
12.3. projekt4;
12.4. valstybes funkcij 4;
12.5. valstybes ir savivaldybiq biudZetq i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;
12.6. iadalini;
12.7.kit1vieSojo sektoriaus subjekt4, jei apskaitos operacija su juo susijusi.
13. Visos flkines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant i

Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
14. Reik5minga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas ge

i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos vartotojq priimamus sprendimus.



15. Toliau pateikiama KMSA ir Bf taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, iikines operacijas, Dkinius ivykius ir jq apskaitos procedtiras.

Nematerialusis turtas

16. Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l3-ajame VSAFAS

,,Nematerialusis turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir
tai sykles - 22 - ajame V SAFA S,,Turto nuvertdj imasoo.

17. Nematerialusis turtas yra pripaListamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-jame
VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

18. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina.

19. I5laidos, patirtos po pirkto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo
turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis

turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Jei po

atliktq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes ekonomines naudos, atlikti darbai nepripaZistami

,esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.

20. I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqii turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

nematerialioj o turto s4skaitose.
2I.Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq ir
nuvertejim4, jei jis yra. Jei nematerialiojo turto tarnavimo laikas neribotas (pvz., pletros darbai,
literatiiros, mokslo ir meno k[riniai), tokio turto amortizacija neskaidiuojama, ir finansinese ataskaitose
jis parodomas isigijimo savikaina, atemus nuvertejim4, jei jis yra.

22. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tamavimo laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas, pirmos dienos.

23. Nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas
juridines teises, neturi bUti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam turtui
KMSA ir B{ taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus KMSA direktoriaus ar jo

igalioto asmens isakyrnu.
24. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir, jei

yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyje.

25.Detaliau nematerialiojo turto apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Nematerialiojo
turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas

26.Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti I2-ajame VSAFAS

,,Ilgalaikis materialusis turtas'., ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos

metodai ir taisykles -22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas'..
27.Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l}-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterij us.

28. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina.



29.Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimtf arba reik5mingai pailgina turto naudingo tarnavimo
laik4 ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinamailgalaikio 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 funkcijq apimties, arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte
registruoj ama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.

30. I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialioj o turto s4skaitose.

31. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus kultUros vertybes
(kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir Lemg, finansindse ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Kulttiros ir kitos vertybes bei Zeme
po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose rodoma tikrqia verte.

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

33. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus KMSA direktoriaus
ar jo igalioto asmens isakymu.

34. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar
kitas juridines teises, neturi bflti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi.

35. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir,
jei yra, nuvertejimas nuraSomas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyje.

36. Detaliau ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Biologinis turtas

37, Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l6-ajame VSAFAS ,,Biologinis
turtas ir mineraliniai i5tekliai".

38. Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16-ajame
VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kriterij us.

39. Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje
registruojamas tikrqja verte. Kai tikroji verte negali bflti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje
registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas taip:

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

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

40. I5ankstiniai apmokejimai uZ biologiniturt4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio
turto saskaitose.'41. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo lsigijimo savikaina ir, jei ytd, vertes
pasikeitimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyje.

42. Detaliau biologinio turto apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Biologinio turto



apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracij oje tvarkos apra5e.

Atsargos

43. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".
44. Pirminio pripaZinimo metu atsargos lvertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina,

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqJa realizavimo verte

atsiZvelgiant itai, kuri i5 jq maZesne.

45. Atsargos nukainojamos iki grynosios realizavimo vertes tam, kad jq balansine vert

nevir3ytq blsimos ekonomines naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi gauti Sias atsargas pardavut

paskirsdius ar panaudojus.
46. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIF(

(,,pirmas gautas - pirmas i5duotas") btidas.
47.Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine verte pripaZistama s4naudomis t

laikotarpi, kuri pripaZlstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsarg

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq biid4, kz

buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijul
operacija.

48. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti Ukini
inventoriaus verte i5 karto ltraukiama i s4naudas. Naudojamas fikinis inventorius, kurio balansine vert
prie5 ji nura5ant i s4naudas buvo didesne nei 100 (vienas Simtas) eurq, kiekine ir vertine i5rai5k

registruojamas nebalansinese s4skaitose.
4g.Detaliau atsargq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo Atsargq apskaitos Klaipedo

miesto savivaldybes adm ini strac ij oj e tvarkos apra5e.

Finansinis turtas

50. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-qame VSAFAS ,,Jungimai
investicijos i asocijuotuosius subjektus", l5-ajame VSAFAS ,,Konsoliduoqiq finansiniq ataskait

rinkinys ir investicijos i kontroliuojamus subjektusoo ir I7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas

finansiniai i sipareigoj imai".
51. KMSA ir B[ finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.
52. Il galaiki am fi nan s ini am turtu i pri skiri ama :

52.1. investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
52.2. po vienq metq gautinos sumos.
53. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
53.1. per vienus metus gautinos sumos;
53.2. plnlgai ir pinigq ekvivalentai.

Investicijos i nuosavybds verfybinius popierius

54. lnvesticijos i kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus apskaitoje pirmini
pripaZinimo momentu registruojamos savikainos metodu (isigijimo savikaina), o veliau registruojamc

ir parodomos finansinese ataskaitose savikainos, nuosavybes metodu ar tikrqja verte (Zr. I lentelg).

I lentele. Investicijq apskaita atskirose ir konsoliduotose finansindse ataskaitose



Subjektas

Nuosalybds
vertybinig
popieriq dalis,
priklausanti
KMSA*

Atskirose
finansin6se
ataskaitose

Konsoliduotose
Iinansin6se
ataskaitose

BiudZetinds istaigos
Pavaldi
biudZetine istaiga

Savikainos metodu Konsoliduojama

Sveikatos prieZiuros VSI,
socialinds globos VSf, Svietimo
V5[, kurios yra priskiriamos
prie vie5ojo sektoriaus
subjektq

> 50Yo Savikainos metodu Konsoliduojama

< 50Yo Savikainos metodu Savikainos metodu

Sveikatos prieZinros VSI,
socialinds globos V5[, Svietimo
V3I, kurios n6ra vie5ojo
sektoriaus subjektai (t.y.
daugiau nei 50%o ina5q turi ne
valstyb6 ir savivaldybds)

<20Yo Tikr4ja verte Tikrqja verte

20-50% Nuosavybes metodu Nuosavybes metodu

VSI, i5slqyrus sveikatos
prieZiuros VSI, socialinds
globos VSf ir SvietimoV5f

<20Yo Tikr4ja verte Tikrqia verte

> 20Yo Nuosavybes metodu Nuosavybes metodu

Bendrovds ir imonds (UAB,
AB, VI, S[ ir pan.)

<20Yo Tikrqja verte Tikr4ja verte

> 20Yo Nuosavybes metodu Nuosavvbes metodu

55. Investicijq, apskaitoje pripaZintq savikainos metodu, vertd po isigijimo nera koreguojama
priklausomai nuo imones ar vie5osios istaigos veiklos rezultato, tadiau gali buti koreguojama ivertinus
investicij q nuvertej im4.

56. Kai investicija KMSA apskaitoje registruojama savikainos metodu, dividendq pajamos yra
registruojamos finansines ir investicin€s veiklos pajamq s4skaitose. Paskelbus dividendus, KMSA
pripaZlsta dividendq pajamas ir gautinas dividendq sumas bei pervestinas dividendq pajamas ir
moketinas ! Savivaldybes iZd4 sumas.

57.Kai investicija KMSA apskaitoje registruojama nuosavybes metodu, kontroliuojamam ne
VSS arba asocijuotajam subjektui paskelbus teigiamus rezultatus, jie registruojami KMSA apskaitoje
didinant investicijos vertg nuosavybes metodu. Paskelbus dividendus, pajamq uZ dividendus suma
maLinama investicijos vert6, registruojamos dividendq pajamos ir gautinos sumos, pervestinos
dividendrtr pajamos ir i Savivaldybes iZd4 moketinos sumos.

58. Detaliau investicijq i vertybinius popierius apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo
Finansinio turto apskaitos Klaipedos miesto savivaldyb€s administracijoje tvarkos apra5e.

Gautinos sumos

59. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos lsigijimo savikaina.
60. Kiekvien4 kart1 sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos

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

61. Jeigu sutartyje paliikanq norma nera numatyta arba ji yn reik5mingai

ivertinamos
nuvert€jimo

(2 (dviem)



procentiniais punktais) maZesne nei rinkos palflkanq nonna, galiojusi gautinos sumos pirminio
pripaZinimo momentu, gautinq sumq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikiui rinkos
palflkanq norm4, buvusi4 gautinq sumq pirminio pripaZinimo momentu.

62. Detaliau gautinq sumq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo ISankstiniq apmokejimq
ir gautinq sumq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

63. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose.
64. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali blti greitai ir

lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq sumq. Tokiq investicijq terminas nevir5ija trijq menesiq, o vertes
pokydiq rizika yra labai nedidele.

ISankstiniai apmok6jimai

65. I5ankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami lsigijimo
savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi
isigijimo savikaina atemus nuvertej imo nuostolius.

Turto nuvert6jimas

66. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS
,,Atsargosoo,IT-a1ame V,SAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS
,,Turto nuvertejimas'.. Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo-poLymiai, ir ptZymiai, pagal
kuriuos vertinama, ar nuvertejimas iSnyko arba sumaZejo.

67. Turtas yra nuvertejgs, kai turto verte yra sumaZejusi, t.y. jo balansine verte yra didesne uZ
tiketin4 atgauti sum4 uZ t1turtq.

68. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje
poZymiq. Kai yra nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto
balansine verte.

69. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma
malinant tirrto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines,
finansines ir investicines arba kitos veiklos s4naudas.

70. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turto nuvertejimo atveju yra maLinama
turto vieneto balansine verte,,tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t.y. turto
vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje s4skaitoje. Finansinio turto nuvertejimo sumos neturi vir5yti isigijimo
savikainos pirminio pripaZinimo metu ar amortizuotos savikainos, kuri btitq buvusi, jei nuverte;i-as
nebtitq buvgs pripaZintas.

TLKai velesni ataskaitin! laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripahinta
turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atktirimo negali vir5yti jo balansines
vert€s, kuri bDtq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.

72' Pripaiinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos bDsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizaciios) sumos, kad turto.nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvert€jimo butq tolygiai
paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo laikq, t. y. nuvertejimo suma nudevima per lilius!
naudin go tarnavimo laikq, malinant nu sidevej imo s4naudas.

73. KMSA ir Bf apskaitoje gali b[ti registruojamas Sio turto nuvertejimas:
7 3 .1 . ilgalaikio materialiojo turto;

registruojami, jeigu yra turto nuvert€jimo
atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto



7 3.2. ilgalaikio nematerialiojo turto;
73.3. biologinio turto, kurio tikrosios vertes nustatyti neimanoma, todel Sis turtas apskaitor

isigijimo savikaina, atemus to turto nuvertejim4;
73.4. investictjq i nuosavybds vertybinius popierius, kurios apskaitomos savikainos metodu;
73.5. po vienq metq gautinq sumq;
73.6. per vienus metus gautinq sumq;
73.7. i5ankstiniq apmokejimq;
73.8. atsargq;
73.9. pinigq ir pinigq ekvivalentq.
T4.Detaliau turto nuvertejimo apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos vadovo Turto ver

pasikeitimo ir nuvertejimo ivertinimo ir apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracij
tvarkos apra5e.

Finansavimo sumos

75. Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajame VSAF
,,Finansavimo sumos".

76. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
77. Finansavimo sumos - KMSA ir Bf i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos s4jun1

(finansine parama) ar i5 kitq Saltiniq Qwz.: kitq i5tekliq fondq) gauti arba gautini pinigai arba ki
turtas, skirtas KMSA ir Bf nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti
vykdomoms programoms lgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir KMSA, ir B{ gautus arba gautir
pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as i5laidoms kompensuoti, paramos biidu gautq turr

78. Le5os, kurias KMSA ir Bf pervede ! biudZet4 ir gavo (ar turi teisg atgauti) i5 biudZeto at
(pvz., KMSA ir Bf uZdirbtos pajamos, pervestos i biudZet4 ir skirtos KMSA ir B[ programo
fi nansuoti), nera laikomos finansavimo sumomis.

79. KMSA ir Bf apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirm
finansavimo Saltini.

80. KMSA ir B[ uZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:
80.1. frnansavimo sumas nepiniginiam turtui lsigyti:
80.1.1. finansavimo sumas ilgalaikiam turtui isigyti;
80.1.2. finansavimo sumas biologiniam turtui isigyti;
80.1.3. finansavimo sumas atsargoms isigyti;
80.2. finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
81. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gaunamos kaip neatlygintinai gau

ilgalaikis, biologinis turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam, biologiniam turtui ar

atsargoms isigyti.
82. Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotaq

i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti, ;
laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

83. Finansavimo pajamos pripaZlstamos pagal kaupimo princip4 tais laikotarpiais, kuri
patiriamos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos registruojan
t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri patiriamos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq, jei
finansavimo sumos gautos arba mokejimo parai5ka pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos ar
mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo pajamos (2 klase),
panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos tik t4 ataskaitin! laikotarpi, kuri pateikiama mokejir
parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos).

84. Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos KMSA ir BI s4naudon
nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos finansavimo sum,



registruoj ant finansavimo sumas (perduotas).

85. Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, lskaitant suteiktas subsidijas,

registruojamos kaip KMSA ir Bf finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo

skirtas Siam tikslui, pajamas.

86. KMSA ir B[ apskaitoje finansavimo s4naudomis VSS perduotos sumos pripaZistamos tik
tuomet, kai KMSA ir Bf kitus VSS finansuoja savo uZdirbtomis le5omis.

87. Detaliau finansavimo sumq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Finansavimo sumq

apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracij oje tvarkos apra5e.

Finansiniai isipareigoj imai

88. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai !sipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji lsipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", l9-ajame VSAFAS

,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir Z4-ajame VSAFAS ,,Su darbo

santykiais susijusios iSmokos".
89. KMSA ir B[ visi lsipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg

isipareigoj imai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.
90. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

91. Kiekvienqkart4sudarant finansines ataskaitas Sie isipareigojimai ivertinami:
9 I . L ilgalaikiai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
9 1 .2. trumpalaikiai lsipareigoj imai - lsigij imo savikaina.
92. Jeigt sutartyje pal[kanq nonna nera numatyta, arba ji yra reik5mingai (2 (dviem)

procentiniais punktais) maZesne nei rinkos palUkanq norma isipareigojimo pirminio pripaZinimo

momentu, gautq paskolq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos palDkanq norm4,

buvusi4 isipareigojimo pirminio pripaZinimo momentu.
93. Detaliau finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo llgalaikiq ir

trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apraSe.

AtidOjiniai

94. Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada fu tik tada, kai del ivykio praeityje

KMSA ir Bf turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamq pasiLadejim4 ir tiketina, kad jam lvykdyti
bus reikalingi i5tekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma gali biiti patikimai

ivertinta. Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nlra pripaListami, o informacija apie

neapibrlilqi isipareigojim1,yrapateikiama finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te.

95. Atidejiniai yra perZiflrimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir koreguojami,
atsiZvelgiant !naujus ivykius ar aplinkybes, turindius itakos dabartiniam vertinimui.

96. Detaliau atidejiniq apskaitos tvarka apra5yta Apskaitos vadovo llgalaikiq ir trumpalaikiq

isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Finansind nuoma (lizingas)

97. Nuombs sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma laikoma

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

prasmes.

98. Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo) sandorius,

atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybds teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi nauda



ir didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
99. Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatlta (arba sutarties

s4lygos lemia) bent viena i5 Siq s4lygq:
99.1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybes teisg;

99.2. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisg isigyti turt4 uLkain4, kuri, tikimasi,

bus reik$mingai maLesne (daugiau nei 30 proc.) uZ jo tikrqj4 vertg nuomos laikotarpio pabaigoje, ir
nuomos laikotarpio pradZioje labai tiketina,kad Sia teise bus pasinaudota;

99.3. nuomos laikotarpis apima lygi4 ar ilgesng nei 75 procentai turto ekonominio naudingo

tarnavimo laiko dali, net jei turto nuosavybes teises nenumatoma perduoti;

99.4. nuomos laikotarpio pradZioje dabartine pagrindiniq nuomos imokq
kaip 90 procentq nuomojamo turto tikrosios vertes;

99.5. nuomojamas turtas yra specifines paskirties, Sio turto savybes ir paskirtis nesali bflti

lengvai pakeidiama ir, neatlikus didesniq pakeitimq, juo naudotis galetq tik nuomininkas.

100. Apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra padalijtunos, i3skiriant turto

vertds dengimo sum4, paliikanas ir kitas imokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibreZtus nuomos

mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutartyje). Pahkanos priskiriamos finansinds

ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t' y.

registruojamos t4 ataskaitin! laikotarpi, ui. kuri apskaidiuojamos. Finansines nuomos biidu isigyto
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte paskirstoma per vis4 jo naudingo tarnavimo laik4.

' 10l.Nuoma laikomaveiklos nuoma, kai didZioji dalis suturto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos imokos pagal veiklos nuomos sutarti

yra registruojamos apskaitoje kaip s4naudos tolygiai (tiesiogiai proporcingu metodu) per nuomos

laikotarpi.
102. Detaliau finansines nuomos apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo llgalaikiq ir

trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e'

Pajamos

103. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti lO-ajame VSAFAS ,,Kitos
pajamosoo ir 20 -ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos".

104. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uLdirbamos, t. y. kuri suteikiamos

vieSosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigr4 gavimo

momento.
105. Pajamq dydis ivertinamas tikrqia verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra

trumpesnis arba lygus 12 mhn, tikroji verte atitinka gaut4 arba gautin4 pinigrtr arba jq ekvivalentq

sum4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir paliikanos nera

i5skirtos i5 bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4, taikant

rinkos paliikanq norm4, buvusi4 pajamq pripaZinimo momentu'
106. Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad

su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4

gali patikimai lvertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas. Pardavimq ir
registruojamos atemus PVM, jei KMSA ir B{ yra PVM moketoja ir vykdo

lsiregistravusi kaip PVM moketoja, ir suteiktas nuolaidas.

107. Kai KMSA ir B[ privalo pervesti surinktas le5as i biudZet4 ir neturi

biudZeto atgal, apskaitoje pripaZistamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajamos.

108. Finansavimo pajamos pripaZlstamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos s4naudos,

kurios bus padengtos i5 finansavimo sumll, gautq i5 Europos Sqiungos (finansine parama), valstybes

biudZeto, savivaldybes biudZeto, kitq Saltiniq, arba kai perleidLiamas turtas, kuris buvo isigytas i5

verte sudaro ne maZiau

KMSA ir B[ gaus

ir kai KMSA ir B[
paslaugq pajamos
veikl4, kuriai yra

teises gauti jq i5



finansavimo sumq.
109. KMSA ir B{ apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir

investicines veiklos paj amos.
110. Detaliau pajamq apskaitos tvarka apra5oma Apskaitos vadovo Pajamq apskaitos Klaipedos

miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e, Finansavimo sumq apskaitos Klaipedos miesto
savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq

ap skaito s Klaipedo s mi esto savivaldybe s admini stracij oj e tvarko s apra5e.

S4naudos

111. S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatytos 11-ajame VSAFAS
,,S4naudoso'. Sqnaudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq
apskaita, principai nustatyti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

112. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo
laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su tam
tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios

i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
113. Finansavimo s4naudos KMSA ir Bf apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai i5 KMSA ir Bf

paj amq suteikiamo s flrnansavimo sumo s kitiems subj ektams.
114. S4naudq dydis ivertinamas tikr4ia verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas yra

" trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka sumoket4 arba moketin4 pinigq arba jq ekvivalentq
sum?. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir paltikanos ndra
i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4,

taikant rinkos pal[kanq nonnQ, galiojusi4 isipareigojimo pirminio pripaZinimo momentu.
115.KMSA ir Bf apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir

investicines veiklos s4naudos.
l16.Detaliau s4naudq apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos vadovo S4naudq apskaitos

Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e ir Finansines ir investicines veiklos
pajamq ir s4naudq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes administracijoje tvarkos apra5e.

Sandoriai uZsienio valiuta

117. Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2l-ajame VSAFAS ,,Sandoriai
uZsienio valiutaoo.

118. Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio ir nacionalines valiutos kurs4. Valiutiniq
straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiam4
Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

119. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar

s4naudq s4skaitose.
120. Detaliau uZsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitos tvarka apraSoma Apskaitos vadovo

Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos Klaipedos miesto savivaldybes
administracij oj e tvarkos apra5e.

NeapibrdZtieji isipareigojimai ir neapibr6Ztasis turtas

121. NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai nustatyti



18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibrlkasis turtas ir poataskaitinia

iwkiai".
122. KMSA ir Bf apskaitoje

nebalansinese s4skaitose.
I23.Kai n6ra tikra, kad turt4 reikes panaudoti isipareigojimui padengti (tikimybe yra didesn

nei 10 proc. ir maZesne nei 50 proc.), ir Sio fakto negalima patikimai lvertinti, informacija api

neapibreZtuosius isipareigojimus turi buti atskleidZiama ai5kinamajame ra5te. Kai labiau tiketina, ka,

isipareigojimus reikes padengti turtu (tikimybe yra didesne nei 50 proc.) ir 5i4 sum4 galima patikima

ivertinti, jie apskaitoje registruojami balansinese s4skaitose (detaliau Lr.2lenteleje).

I24.Kai nera tikra, kad ekonomine nauda bus gauta (tikimybe didesne nei 50 proc. ir maZesn

nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq atveju tikimybe maZesne nei 50 proc.), informacij
apie neapibrei:tqi turt4 pateikiama aiSkinamajame ra5te. Kai ekonomine nauda yra labai tiketin
(tikimybe didesne nei 90 proc.; baudq, delspinigiq ir kitq netesybq atveju didesne nei 50 proc.), turta

apskaitoje registruojamas balansinese s4skaitose (detaliau Zr. 3 lenteleje).

125. Informacija apie neapibrdLtq! turt4 ir isipareigojimus turi bUti perZitirima ne rediau neg

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai biitq tinkamt
atskleisti ai5kinamaj ame ra5te.

Poataskaitiniai ivykiai

126.Po ataskaitiniq lvykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatyto

l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitinit

ivykiai".
I2T.Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie KMSA ir B[ finansin

padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgiant ijq itakos reik5m
parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines b[kles, veiklos rezultatq ir pinigq sraut

ataskaitose. Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame ra5te, kai jie reik5ming
Reik5mingu ivykiu laikomas toks ivykis, kai informacijos apie ji nepateikimas bfltq laikomas esmin

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

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamoji informacija

128. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir lsipareigojimq, taip pat pajamq ir s4naud

tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokic
uZskaitos (pvz., del draudiminio ivykio patirtq s4naudq uZskaita atliekama su gauta draudimo i5moka).

2 lentele. NeapibreZtuiu isipareieoiim ravlmas a

Atsiradimo
tikimvb6

< 10 proc. < 50 proc. > 50 proc.

NeapibrdZtieji
isinareisoiimai

Neregistruojama
Registruojama
nebalansinese saskaitose

Registruojama
balansinese sar

Ientele. ibreZtoio turto registravrmas e

Atsiradimo tikimvbe < 50 proc. < 90 proc. >90

NeapibrdZtasis turtas Neregistruojama
Registruojama
nebalansinese saskaitose

Registruojama
balansinese saskaitose

Baudos, delspinigiai ir
kitos netesvbos

Registruojama
nebalansindse
saskaitose

Registruoj ama balansinese s4skaitose



129. KMSA ir Bf apskaitoje atliekamos Sios tarpusavio uZskaitos:
129.1. ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pajamq ir savikainos

uZskaita, kai apskaitoje registruojamas pelnas arba nuostolis i5 turto pardavimo;
129.2. finansinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas

tik sandorio rezultatas.
130. Finansinese ataskaitose turi buti 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 taisymas" nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principq ir apskaitiniq iverdiq
pasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiama aiSkinamajame
ra5te.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

131. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansindse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
ajame VSAFAS,,Segmentai".

132. Segmentas - KMSA ir B[ pagrindines veiklos dalis pagal atliekamas valstybes funkcijas,
apimanti vien4 valstybes funkcijq, nustatytq Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq
pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.

133. KMSA ir B{ veikloje skiriami Sie segmentai:
133. 1. bendrqjq valstybes paslaugq;
133.2. gynybos;
I33.3. vie5osios tvarkos ir visuomenes apsaugos;
I33.4. ekonomikos sektoriaus;
133.5. aplinkos apsaugos;
133.6. b0sto ir komunalinio tikio;
I33.7 . sveikatos prieZiiiros;
133.8. poilsio, kulturos ir religijos;
I33.9.Svietimo;
133. I 0. socialines apsaugos.
134. KMSA ir B[ turto, isipareigojimq ir finansavimo sumq, s4naudq ir pajamq apskait4 tvarko

pagal segmentus, t, y. taip, kad galetq pagal segmentus teisingai uZregistruoti pagrindines veiklos
s4naudas ir pagrindines veiklos i5mokq pinigq srautus.

135. Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir s4naudos, kuriq priskyrimo
segmentui pagrindas yra neai5kus, turi buti priskiriami didZiausi4 KMSA ir B[ veiklos dali sudarandiam
segmentui.

136. KMSA ir BI ai5kinamajame ra5te pagal kiekvien4 segment4 atskleidZiama tokia
ataskaitinio ir praej us io ataskaitini o laikotarpio informac ij a :

136. L pagrindines veiklos s4naudos;
136.2. pagrindines veiklos i5mokos.

Apskaitos politikos keitimas

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

138. KMSA ir Bf pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-
ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politikos keitimu
laikomas tikiniq operacijq ir [kiniq ivykiq pripaZinimo apskaitoje pakeitimas bei del Sio pakeitimo



atsirandantis turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoj
pokytis.

139. Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai t

reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvil
bld4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada btitq buvusi taikoma, todel pakeist

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

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir daryl

ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, ku
apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultal
alaskaitos eituteje ,yA,pskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka". Sioje eiluteje yl

parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitinia
laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese ataskaito:
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitiniq iverdiq keitimas

140. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejim:
skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apskaidiavimo taisyk
(pvz., nusidevej imo normatyvas).

141. Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitt
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

142. KMSA ir Bf apskaitoje gali buti registruojami tokie iverdiai:
142.I. ilgalaikio materialioj o turto nusidevejimas;
142.2. ilgalaikio nematerialioj o turto amortizacija;
142.3 . turto nuvertej imo nuostoliai ;

142.4. sukauptos gautinos sumos;
| 42.5 . sukauptos paj amos;
| 42.6. sukauptos s4naudos;
142.7 . sukauptos moketinos sumos;
142.8. amortizuotos savikainos pasikeitimas;
142.9. atidejiniai.
143. Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atueju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis bur

remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
144. Apskaitiniq iverdiq pasikeitimams ivertinti KMSA ir B{ direktoriaus arba jo igaliot

asmens isakymu gali btiti sudaroma komisija, atsakinga uZ tinkam4 aplinkybiq ir informacijo
lemiandios apskaitin! iverti, taip pat poveikio nustatym4 ir parodym4 finansinese ataskaitose.

145. Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskait<

eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi !tak<

tik finansines bDkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitim
pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos klaidg taisymas

146. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politiko
apskaitiniq lverdiq keitimas ir klaidq taisymaso'.

147. Ataskaitiniu laikot'arpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejus

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertir
i5rai5ka individualiai arba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustatytomis klaidq vertinem
i5rai5komis yra didesne nei 0,25 procento per praejusius finansinius metus KMSA gautq ftnansavin



sumq venes.
148. Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpi<

finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo ltaka finansindse ataskaitose parodoma taip:
148.1.jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje

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

l48.2.jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje i
parodomas veiklos rezultatt4 ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaito
klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informaciji
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informaciji
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansine
Nematerialioio turto iu naudin tarnavimo laikas:

Turto amortizacij os normatyvai
metais

Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal nematerialiojo turto grupe
pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta 13-ojo VSAFAS I priedo ,,Nematerialiojo turtr
balansines vertes pasike itimas per ataskaitini laikotarpi " formoj e.

Visi5kai amortizuoto, bet vis dar naudojamo {staigos veikloje nematerialiojo turto isigijim<
savikaina 257,78Bur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte
materialioio turto I tarnavimo laikas

Ilgalaikio turto grupes
Turto nusidevej imo normatyvai

(metais)

Pastatai

Kapitaliniai m[riniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio,

gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelLbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(oerdensimai ir deneiniai - selLbetoniniai) pastatai

100

Ma5inos ir tal

Gamybos ma5inos ir ireneiniai 10

Kitos ma5inos ir irensiniai 10

Baldai ir biuro
Baldai 7

Kompiuteriai ir iu iransa 4

Kita biuro iranga 6

a,ltits ltgatalKls luittgflitlusru turtas

Kitas ilsalaikis materialusis turtas 5

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto gtupes

pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateikiamas 12-ojo VSAFAS I priedo ,,Ilgalaikio materialiojr
turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" formoje.

Visi5kai nudeveto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto isigijimr
savikaina 25 07 9,02 Eur.

verte

Ilgalaikio turto grupes

licencii os ir technine dokumentaciia



Nekilnojamqiq kulttiros vertybiq paskutine tikrosios vertds nustatymo data2016 m. gruodZio 31
d.

Nekilnojamqjq kult[ros vertybiq, kuriq tikroji verte buvo nustatyta remiantis draudZiamqa
verte, balansine verte 19 2I7,55 Eur.

3. Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS 1 priedo formoje
,,Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi".

4. Informacij4 apie per vienus metus gautinq sumq isigijimo savikain4, nuvert€jim4 ir balansing
vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ir gautinas sumas i5 vie5ojo sektoriaus subjektq
pateikiama 17-ojo VSAFAS 9 priedo ,,Informacij a apie per vienerius metus gautinas sumas" formoje.

Gautinq sumq nuvertejimas pripaZintas del pradelsto mokejimo termino.
5. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 11 priedo

formoje.
6. Informacija apie finansavimo sumas pagal

ataskaitini laikotarp!pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5

nurodyti gauto finansavimo likudiai.

Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per
priedq formose. Finansavimo sumq straipsnyje

7. Informacija apie kai kuriq moketinq sumq balansing vertg paskuting ataskaitinio laikotarpio
dien4 ir informacij4 apie moketinas sumas vie5ojo sektoriaus subjektams pateikiama 17-ojo VSAFAS
l2 priedo ,,Informacij a apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas" formoje.

T ams moketinas sumas sudaro:
Tiek6io oavadinimas Suma. Eur

TEO LT, AB r,93
Klaipedos karalienes Luizes iaunimo centras 5.59
AB "Energiios skirstymo operatorius" 38.33
Enersiios tiekimas UAB 26,83
AB KLAIPEDOS VANDUO 50.57
LINDSTROM UAB 0.01
UAI! "Klaipddos duona" 88,68
AB "Zemaitiios pienas" 245,22
UAB "Verdeta" 883.53
UAB "Visesta" 425.85

I5 viso: | 766.54
8. Informacija apie finansiniq isipareigojimq dali eurais ir uZsienio valiutomis, iskaitant

moketinas sumas, i5leistus ne nuosavybes vertybinius popierius, gautas paskolas, finansines nuomos
(lizingo) isipareigojimus pateikiama l7-ojo VSAFAS 13 priedo ,,Informacija apie isipareigojimq dali
eurais ir uZsienio valiutomis" formoje.

9. lnformacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo
"Pagrindin6s veiklos kitos pajamos" formoje. Kitos pajamos gautos uZ turto nuom4 | 424,00 Eur ir
imokos uZ maitinimo paslaugas 97 771,82Eur.

10. Pagrindines veiklos s4naudq pagal segmentus informacija pateikiama 25-ojo VSAFAS 1

priedo "Segmentai" formoje.

. I l. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 559,93 Eur.
/J, Reik5mingas tikrosios vertes rezervo pasikeitimas per ataskaitin! ir lyginamqj! praejus!

ataskaitini laikotarpi del kultUros vertybiq ivertinimo 18 173,09 Eur.

Direktorius

BiudZetiniq lstaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja

,vrtr4

1

Au5ra Astrauskiene

Egle Jakutiene
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