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PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PAGAL VSAFAS 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

 1.1. Panevėžio rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba buvo įsteigta  2004-04-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

 Pagrindinė veikla – papildomas mokymas, kodas 804240. 

 Dalyvauja rajono, šalies bei kituose švietimo projektuose. 

 Pedagoginės psichologinės tarnybos darbą koordinuoja: Panevėžio rajono savivaldybė, Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. 

 Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudojasi įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybės perduotu turtu. 

Finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto (mokinių krepšelis).  

 Ryšium su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais pedagoginė psichologinė tarnyba teikia 

nuo 2010 m.  ketvirčio ir metų finansinę atskaitomybę pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro patvirtintas tarpinių finansinių 

ataskaitų formas. 

 Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. 

 Tarnyboje metų pradžioje dirbo 7 darbuotojai.  2017 metų II ketv. pabaigoje dirba 7 darbuotojai. 

 Pedagoginė psichologinė tarnyba neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ir filialų. 

 Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti  tolesnę tarnybos veiklą nenumatoma. 

 Veiklos nutraukimas – nenumatomas. Tarnybos finansinės ataskaitos talpinamos internetiniame puslapyje: 

http://www.ppt.panevezys.lm.lt/   

2.APSKAITOS POLITIKA 

 APSKAITOS POLITIKOS BENDROSIOS NUOSTATOS 

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai taikomi Panevėžio rajono pedagoginės 

psichologinės tarnybos apskaitoje.  

Tarnybos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą turi 

būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes tarnyba nevykdo ekonominės veiklos ir nėra PVM mokėtoja.  

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.  

Ši apskaitos politika taikoma tarnybos buhalterinėje apskaitoje.  

2.2. Sąskaitų planas 

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas tarnyboje. 

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat 

registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

• valstybės funkciją; 

• programą, priemonę, projektą; 

• lėšų šaltinį; 

• valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

• kitą informaciją. 

• Apskaitos politikos taikymas 

Pedagoginė psichologinė tarnyba taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais 1-jame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose 
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pateikiama informacija yra: 

• svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

• patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o  nešališka, netendencinga; 

o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

• visais reikšmingais atvejais išsami. 

Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-u VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų 

taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau 

apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymas aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos 

keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

2.3. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai 

registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: 

• kaupimo; 

• subjekto; 

• veiklos tęstinumo; 

• periodiškumo; 

• pastovumo; 

• piniginio mato; 

• palyginimo; 

• atsargumo; 

• neutralumo; 

• turinio viršenybės prieš formą. 

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas ar klaidingas pateikimas gali iškreipti ataskaitą ir paveikti 

informaciją. 

2.4. Nematerialusis turtas 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-jame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto 

nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-jame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti 

nustatytus kriterijus. 

Tarnyboje  nematerialus  turtas yra programinė įranga. 

Nematerialus turtas tarnyboje apskaitomas įsigijimo savikaina. 

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-jame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio 

materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-jame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką 

ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Tarnyboje ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

kompiuterinė įranga, 

kita biuro įranga,  

kitos mašinos ir įrenginiai, 

baldai, 

Ilgalaikis materialus  turtas tarnyboje apskaitomas įsigijimo savikaina. 

Tarnyboje taikomas  tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Turtas nudėvimas 

vadovaujantis tarnyboje nustatytais normatyvais, kurie neviršija įstatymuose nustatytų ribų. 

2.6. Biologinis turtas 

 Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatomi 16-jame VSAFAS ,,Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus.  

Šiuo metu biologinio turto neturime, bet jei turėtume apskaitytume pagal 16-jame VSAFAS „Biologinis turtas ir 

mineraliniai ištekliai“ apskaitos metodus ir taisykles.   



2.7. Atsargos 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-jame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-jame VSAFAS 

„Atsargos“. 

Tarnyboje naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Visos operacijos susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje, 

registruojamos nuolat. 

Perduotų naudojimui medžiagų apskaitinė vertė pripažinta to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos, 

sąnaudomis. 

2.8. Finansinis turtas 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius 

subjektus“ ir 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, pateiktą 17-jame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-jo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ 

nuostatas. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Tarnyba ilgalaikio finansinio turto neturi. 

Trumpalaikį finansinį turtą skirstome į: 

1. trumpalaikes investicijas, 

2. išankstinius apmokėjimus, 

3. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos,  

4. pinigus ir pinigų ekvivalentus, 

5. kitą trumpalaikį finansinį turtą. 

2.9. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturime. 

2.10. Gautinos sumos 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

ir 22-jame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Pagal tikslą VSS gautinas sumas skirsto į:  

1.ilgalaikės gautinos sumos, 

2.trumpalaikės gautinos sumos. 

            Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

            Gautinos sumos nenurašomos tol, kol turime teisę į gautinas sumas ir paslaugas arba į turtą pagal išankstinius 

apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos gali būti nurašomos suėjus senaties terminui arba 

esant kitoms svarbioms aplinkybėms (pvz. skolininkui bankrutavus). 

2.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti 

greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra 

labai nežymi. 

2.12. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas ministerijos įstatuose nustatytiems tikslams ir 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

1.finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, 

2.finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, 

3.finansavimo sumos iš kitų šaltinių. 

            Finansavimo sumos kitoms išlaidoms  yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. 

Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, 



nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

           Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 

kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.            

           Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Panevėžio rajono pedagoginės 

psichologinės tarnybos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos 

finansavimo sumos.              

            Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos tarnyboje registruojamos, kaip sąnaudos, kartu 

pripažįstant finansavimą kuris buvo skirtas šiam tikslui pajamoms.           

2.13. Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai”, 18-jame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai 

įvykiai“, 19-jame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-jame VSAFAS „Su darbo 

santykiais susijusios išmokos“. 

            Panevėžio rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

3.1. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl tarnyboje iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų 

baigties tarnyba turės sumokėti priteistas sumas); 

 1.2. ilgalaikės finansinės skolos; 

   1.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Šiuo metu ilgalaikių įsipareigojimų tarnyba neturi. 

                        2. trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

   2.1 .ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

2.2.  ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

   2.3. trumpalaikės finansinės skolos; 

2.4.  pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; 

2.5.  mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 

   2.6. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

3. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami:  

1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

2.  iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

  

 Atidėjiniai:  

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje tarnyba turi dabartinę 

teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti 

patikimai įvertinta (pvz., jei tarnybai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad tarnyba privalės sumokėti ieškovui priteistą 

sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra 

pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 

dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

Šiuo metu atidėjinių neturime, nes nėra įvykių susijusių su prievole formuoti atidėjinius. 

Finansinė nuoma (lizingas): 

 Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine 

nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos 

nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka 

nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir 

didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.  

 Šiuo metu finansinės nuomos neturime. 

Veiklos nuoma: 

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama 

nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos 



tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį. 

2.14. Pajamos 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-jame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-jame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra 

patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias  

sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. 

kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.            

2.15. Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-jame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su 

konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą 

reglamentuojančiuose VSAFAS.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 

uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 

padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudos apskaitomos tikrąja verte. 

Veiklos sąnaudas sudaro: 

 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudas, 

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, 

 Komandiruočių sąnaudos, 

 Transporto sąnaudos, 

 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 

 Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos,  

 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, 

 Socialinių išmokų sąnaudos, 

 Kitų paslaugų sąnaudos, 

 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.Sandoriai užsienio valiuta 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-jame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”. 

 Šiuo metu sandorių užsienio valiuta neturime jei būtų, apskaitytume pagal apskaitos principus nustatytus 21-

jame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”. 

2.16. Turto nuvertėjimas 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-jame VSAFAS „Atsargos“, 17-jame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-jame VSAFAS „Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše. 

2.17. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

            Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės 

tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos  - neturime. 

2.18. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse 

ataskaitose taisyklės pateiktos 18-jame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, 

neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.  

            Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie tarnybos padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, 

veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 



2.19. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai  

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, 

išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra 

užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

2.20. Informacijos pagal segmentus pateikimas 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-jame VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios 

vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

2.21. Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-jame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių 

laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų 

keitimosi tendencijoms nustatyti. 

2.22. Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-jame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“. 

            Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas 

skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikoma  pasirinkta apskaičiavimo 

taisyklė (pvz., konkretūs nusidėvėjimo normatyvai). 

2.3. Apskaitos klaidų taisymas 

 Taisymų nebuvo. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaita  

1. (P04) Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1533,27 Eur. (ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje – 2117,85 Eur. 584,58 Eur.,  ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2017 metų II ketv., gauta turto per ataskaitinį laikotarpį už  

0,00 Eur..) 

2. (P10)Sukauptos gautinos sumos – 11246,83 Eur., tai   sukauptos finansavimo pajamos pagal sukauptų finansavimo 

sumų pažymą. 

3.(P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1155,83 Eur.,  pinigų likutis kitų lėšų banko sąskaitoje, tai   2% sugrąžintas 

pajamų mokestis.  

4.(P12) Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto –   ilgalaikio turto likutinė vertė – 230,50 Eur.. 

5.(P12) Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto lėšų –  ilgalaikio turto likutinė vertė – 0,00 Eur.. 

6.(P12) Finansavimo sumų likutis iš ES lėšų – ilgalaikio turto likutinė vertė – 1302,77 Eur. 

7.(P12) Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių – 1155,83 Eur.., 2% sugrąžintas pajamų mokestis. 

8. (P17) Tiekėjams mokėtinos sumos – 185,96  Eur., tai yra kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; 

9. (P17) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7244,97 Eur., tai yra: 

          Mokėtinas darbo užmokestis – 3900,72 Eur.; 

          Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9 %) – 632,73 Eur.; 

          Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 844,16 Eur.; 

          Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 1867,36 Eur. 

10.        (P17)  Sukauptos mokėtinos sumos – 3815,90 Eur. – tai yra 2017 m. II ketv. nepanaudotų atostogų rezervas. 



                       Veiklos rezultatų ataskaita 

11.(P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos – 50846,72 Eur. 

12.(P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 46447,35 Eur., tai yra per 2017 metų II ketv. patirtos darbo 

užmokesčio – 35468,93 Eur. ir socialinio draudimo –  10978,42 Eur. sąnaudos. 

13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 584,58  Eur. – per 2017  metų II ketv. patirtos ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudos; 

14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 998,20 Eur.( tai per 2017 metų II ketv. patirtos šildymo – 563,88 Eur., 

elektros energijos – 234,70 Eur., vandentiekio ir kanaliz. – 32,00 Eur.,  kitos išlaidos 3,95 Eur., ryšių paslaugų –  163,67 Eur.) 

15. Komandiruočių sąnaudos – 397,40 Eur., tai per 2017 metų II ketv. patirtos komandiruočių sąnaudos; 

16. Transporto sąnaudos – 16,95 Eur., tai per 2017 metų II ketv. patirtos transporto  sąnaudos; (projektų lėšos -16,95 

Eur.)- viso – 16,95 Eur. 

17. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 100,00 Eur.,  tai per 2017 metų II ketv. patirtos specialistų bei kitų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  - viso 460,00 Eur. (360,00 Eur. iš 2% paramos lėšų) 

18. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 187,91 Eur., tai per 2017 metų II ketv. patirtos sunaudotų atsargų 

sąnaudos; (58,93 Eur. projekto „Sveikatos akademija-2“ lėšos, 160,00 Eur. projekto „Žvilgsnis“ lėšos  60,00 Eur. „Bendrauk, 

bendradarbiauk, dalinkis“ projekto lėšos)  - viso 466,84 Eur. 

19. Paslaugų sąnaudos – 1244,35 Eur. per 2017 metų II ketv. patirtos kitų paslaugų sąnaudos (spausdintuvų kasečių 

pildymas ir kitos paslaugos). (0,00 Eur. projekto „Sveikatos akademija-2“ lėšos, 0,00 Eur. projekto „Žvilgsnis“ lėšos ir  45,00 Eur. 

„Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ projekto lėšos) – viso 1289,35 Eur. 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

1. Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas: 

1.1. kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 34903,32  Eur. – tai  mokinio krepšelio lėšos specialistų darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms; 

1.2. nepiniginiam turtui – 186,05 Eur. 

              2. Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas: 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti gautas finansavimas – 187,91 Eur. tai per 2017 metų II ketv. patirtos sunaudotų atsargų 

sąnaudos; (58,93 Eur. projekto „Sveikatos akademija-2“ lėšos, 160,00 Eur. projekto „Žvilgsnis“ lėšos  60,00 Eur. „Bendrauk, 

bendradarbiauk, dalinkis“ projekto lėšos)  - viso 466,84 Eur. 

2.2. kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 7345,87 Eur. – tai gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto; -viso -

7812,71 Eur. 

3. Iš ES gautas finansavimas: 

                 3.1.     nepiniginiam turtui – 0,00 Eur. 

3.2.     kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 0,00 Eur.  

4. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas: 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti –0,00 Eur., 

        4.2.    kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 0,00 Eur., 2 % lėšos grąžinto iš mokesčių inspekcijos. 

  

Direktorė                                      Auksė Vyšniauskienė 

 

Buhalterė           Teresė Plėštienė 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


