2-ojo VSAFAS „Finansinơs bǌklơs ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektǐ, išskyrus mokesþiǐ fondus ir ištekliǐ fondus, finansinơs bǌklơs ataskaitos forma)
Prienǐ "Žiburio" gimnazija Ƴst. Kodas 190189676 J. Basanaviþiaus g.1, Prienai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektǐ grupơs pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinơs bǌklơs ataskaitą (konsoliduotąją finansinơs bǌklơs ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINƠS BǋKLƠS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. RUGSƠJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3

2010 M. SPALIO 12 D. Nr. (1.13) V4-28
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tǌkstanþiais litǐ
Paskutinơ
Paskutinơ
praơjusio
Pastabos ataskaitinio
Straipsniai
ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
laikotarpio
diena
diena
5549506
3998

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plơtros darbai
Programinơ Ƴranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokơjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemơ
Pastatai
Infrastruktǌros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultǌros vertybơs
Mašinos ir Ƴrenginiai
Transporto priemonơs
Kilnojamosios kultǌros vertybơs
Baldai ir biuro Ƴranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokơjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginơs ir nelieþiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ǌkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokơjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikơs finansinơs sumos
Gautini mokesþiai ir socialinơs Ƴmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikơs investicijos
Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybơs biudžeto
Iš savivaldybơs biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ organizacijǐ
Iš kitǐ šaltiniǐ
ƲSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiai atidơjiniai
Kiti ilgalaikiai Ƴsipareigojimai

3998

5545508
5487181

19912

38415

475906

1088
462533

2376
460157

12285
6025412
5564317
11632
5511455
34088
7142
458719

Straipsniai

Eil. Nr.

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Paskutinơ
Pastabos ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
diena

Trumpalaikiai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiǐ atidơjiniǐ einamǐjǐ metǐ dalis ir trumpalaikiai atidơjiniai
Ilgalaikiǐ Ƴsipareigojimǐ einamǐjǐ metǐ dalis
Trumpalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai
Mokơtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokơtinos sumos Ƴ Europos Sąjungos biudžetą
Mokơtinos sumos Ƴ biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokơtinos sumos biudžetui
Mokơtinos socialinơs išmokos
Grąžintini mokesþiai, Ƴmokos ir jǐ permokos
Tiekơjams mokơtinos sumos
Su darbo santykiais susijĊ Ƴsipareigojimai
Sukauptos mokơtinos sumos
Kiti trumpalaikiai Ƴsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkǐ kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertơs rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybơs metodo Ƴtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamǐjǐ metǐ perviršis ar deficitas
Ankstesniǐ metǐ perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMǏ, ƲSIPAREIGOJIMǏ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Direktorius
(teisơs aktais Ƴpareigoto pasirašyti asmens pareigǐ pavadinimas)

(parašas)

Paskutinơ
praơjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

458719

50753

27138
126664
254164
2376

2376
2376
6025412
Aidas Aldakauskas
(vardas ir pavardơ)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatǐ ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektǐ, išskyrus mokesþiǐ fondus ir ištekliǐ fondus
(Ƴskaitant socialinơs apsaugos fondus), veiklos rezultatǐ ataskaitos forma)
_______________________________________________________________________________
Prienǐ "Žiburio" gimnazija Ƴst. kodas 190189676 J. Basanaviþiaus g.1, Prienai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatǐ ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatǐ ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATǏ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. RUGSƠJO 31D. DUOMENIS
2010 M. SPALIO 12 D. Nr.(1.13) V4-28
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tǌkstanþiais litǐ

Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Straipsniai

Pastabos Nr.

PAGRINDINƠS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybơs biudžeto
Iš savivaldybiǐ biudžetǐ
Iš ES, užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ organizacijǐ lơšǐ
Iš kitǐ finansavimo šaltiniǐ
MOKESýIǏ IR SOCIALINIǏ ƲMOKǏ PAJAMOS
PAGRINDINƠS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinơs veiklos kitos pajamos
Pervestinǐ pagrindinơs veiklos kitǐ pajamǐ suma
PAGRINDINƠS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESýIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDƠVƠJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIǏ PASLAUGǏ IR RYŠIǏ
KOMANDIRUOýIǏ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KƠLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTƠJIMO IR NURAŠYTǏ SUMǏ
SUNAUDOTǏ IR PARDUOTǏ ATSARGǏ SAVIKAINA
SOCIALINIǏ IŠMOKǏ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITǏ PASLAUGǏ
KITOS
PAGRINDINƠS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Ʋ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINƠS IR INVESTICINƠS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIǏ
APSKAITOS KLAIDǏ TAISYMO ƲTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBƠS METODO ƲTAKĄ
NUOSAVYBƠS METODO ƲTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANýIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

____Direktorius__________________________________
(teisơs aktais Ƴpareigoto pasirašyti asmens pareigǐ pavadinimas)

_____________
(parašas)

Ataskaitinis
laikotarpis

PraơjĊs
ataskaitinis
laikotarpis

2470090
2467714
1786151
643094
15353
23116
2376
2376
2467716
1967159
74144
169277
3120
2324
7792
90
62762
153002
6358
21688
2376

2376
2376

Aidas Aldakauskas

(vardas ir pavardơ)

PRIENǏ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA
Savivaldybơs biudžetinơ Ƴstaiga, Basanaviþiaus g.1, LT – 59129 Prienai, tel. (8 319) 52430,
el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniǐ asmenǐ registre, kodas 190189676

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO
FINANSINIǏ ATASKAITǏ 2010 M. RUGSƠJO 30 D. RINKINIO
2010 M. SPALIO 12 D.
I BENDROJI DALIS
1. Mokyklos pavadinimas – Prienǐ „Žiburio“ gimnazija, kodas 190189676.
2. Ʋregistravimo data – gimnazija Ƴsteigta 1918 m., Ƴregistruota 1995 m. birželio 09 d.
Valstybơs Ƴmonơs Registrǐ centro Kauno filiale. Ʋregistravimo pažymơjimas. Nr. 119942.
3. Mokyklos adresas – J. Basanaviþiaus g. 1, LT – 59129 Prienai.
4. Mokyklos tipas – gimnazija. Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo programa
(kodas 201001001), adaptuota pagrindinio ugdymo programa (kodas 207001002),
specialioji pagrindinio ugdymo programa (kodas 207001003), vidurio ugdymo programa
(kodas 307001002), adaptuota vidurinio ugdymo programa (kodas 307001002).
5. Kontroliuojantis subjektas – Prienǐ rajono savivaldybơs administracija.
6. Mokykla kontroliuojamǐ ir asocijuojamǐ subjektǐ neturi (6 VSAFAS „Finansiniǐ
ataskaitǐ aiškinamasis raštas“ 1 priedas pridedamas).
7. Gimnazija filialǐ ir struktǌriniǐ padaliniǐ neturi.
II APSKAITOS POLITIKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Apskaitos politikos rengimo prielaidos
1.

Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktǐ kiekvieno

taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nơra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio
pateikimas“. Ši apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinơs
apskaitos Ƴstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymu, Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinơs atskaitomybơs standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisơs
aktais. Prieš taikydama apskaitos politiką, mokykla turi perkelti didžiosios knygos sąskaitǐ
likuþius ir užregistruoti apskaitoje neregistruotus sąskaitǐ likuþius pagal likuþiǐ perkơlimo iš
sąskaitǐ plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansǐ ministro 2001 m. kovo 16 d. Ƴsakymu
Nr. 70 (Žin., 2001, Nr. 30-978; 2006, Nr. 2-16), sąskaitǐ Ƴ viešojo sektoriaus bendrojo sąskaitǐ
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansǐ ministro 2008 m. gruodžio 22 d. Ƴsakymu Nr.
1K-455 (Žin., 2008, Nr. 148-5952), sąskaitas tvarkos aprašo nuostatas.
Apskaitos politikos tikslas ir apimtis
2.

Šios Apskaitos politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti gimnazijos

apskaitą, finansiniǐ ir kitǐ ataskaitǐ sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrǐjǐ apskaitos
principǐ, apskaitos metodǐ ir taisykliǐ, skirtǐ gimnazijos apskaitai tvarkyti ir finansinơms
ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma.
3.

Gimnazijos apskaitos politika nustato:

3.1

Gimnazijos finansines ataskaitas, jǐ sudarymo tvarką;

3.2

Gimnazijos apskaitos principus;

3.3

Gimnazijos sąskaitǐ plano ir kitǐ apskaitos registrǐ sudarymo tvarką.
Apskaitos politikos nuostatǐ galiojimas ir taikymas

4. Šios apskaitos politikos galiojimo terminus, už Apskaitos politikos
nuostatǐ Ƴgyvendinimą atsakingus asmenis, keiþianþius, keiþiamus ir papildanþius gimnazijos
vidaus teisơs aktus nustato mokyklos vadovas savo Ƴsakymu.

II. APSKAITOS POLITIKA
5.

Ši Prienǐ „Žiburio“ gimnazijos apskaitos politika užtikrina, kad finansinơse

ataskaitose pateikiama informacija yra:
5.1. svarbi vartotojǐ sprendimams priimti;
5.2. patikima, nes:
5.2.1. teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinĊ bǌklĊ ir pinigǐ srautus;
5.2.2. parodo ǌkiniǐ Ƴvykiǐ ir ǌkiniǐ operacijǐ ekonominĊ prasmĊ, ne vien
teisinĊ formą;
5.2.3. nešališka, netendencinga;

5.2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
3.3 visais reikšmingais atvejais išsami.
6.

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

7.

Apskaitos politika keiþiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos

politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas ir klaidǐ taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansiniǐ
ataskaitǐ straipsniams, kuriems turi Ƴtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos
politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimai ir klaidǐ taisymas aprašyti šios apskaitos politikos 102114 punktuose.
8.

Apskaitos politika apima ǌkiniǐ operacijǐ ir Ƴvykiǐ pripažinimo, Ƴvertinimo

ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklơs
9.

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Prienǐ „Žiburio“

gimnazija (toliau – gimnazija) vadovaujasi VSAFAS.
Gimnazijos apskaitoje ǌkinơs operacijos ir Ƴvykiai registruojami ir finansinơ atskaitomybơ
sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
9.1. kaupimo;
9.2. subjekto;
9.3. veiklos tĊstinumo;
9.4. periodiškumo;
9.5. pastovumo;
9.6. piniginio mato;
9.7. palyginimo;
9.8. atsargumo;
9.9. neutralumo;
10. turinio viršenybơs prieš formą.
11.

Gimnazija sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitǐ rinkinƳ, vadovaujasi

šiais bendraisiais apskaitos principais:
11.1. pinigǐ;
11.2. subjekto;
11.3. periodiškumo;
11.4. pastovumo;
11.5. piniginio mato.
12.

Pagal subjekto principą gimnazija laikoma apskaitos vienetu: atskirai

tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansiniǐ ataskaitǐ ir biudžeto vykdymo ataskaitǐ

rinkinius. Gimnazijos apskaitoje registruojamas tik jos patikơjimo teise valdomas, naudojamas
ir disponuojamas valstybơs ir savivaldybiǐ turtas, finansavimo sumos ir Ƴsipareigojimai,
pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisơmis, registruojamas
nebalansinơse sąskaitose.
13.

Gimnazijoje leidžiamos vykdyti ǌkinơs operacijos nustatytos teisơs

aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai Ƴvykusiǐ ǌkiniǐ operacijǐ apskaitos metodai ir taisyklơs.
Pagal turinio viršenybơs prieš formą principą gimnazijos apskaitos politikoje ǌkiniai Ƴvykiai ir
ǌkinơs operacijos vertinami ir pripažƳstami pagal jǐ ekonominĊ prasmĊ ir turinƳ, nepriklausomai
nuo to, ar tokią ǌkinĊ operaciją vykdyti, sandorƳ sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo
veiklą reglamentuojantys teisơs aktai.
14.

Atsižvelgdama Ƴ 9 punkte nurodytą principą, gimnazija taiko visus

VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:
14.1.

9-ąjƳ VSAFAS „Mokesþiǐ ir socialiniǐ Ƴmokǐ pajamos“;

14.2.

26-ąjƳ VSAFAS „Ištekliǐ fondǐ apskaita ir finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys“.

Gimnazijoje netaikomi VSAFAS, kadangi žemesniojo lygio biudžetinơ Ƴstaiga:
14.3.

14-ąjƳ VSAFAS „Jungimai ir investicijos Ƴ asocijuotuosius subjektus“

14.4.

15-ąjƳ VSAFAS „Konsoliduotuojǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys ir

investicijos Ƴ kontroliuojamus objektus“.
15.

Visos ǌkinơs operacijos ir Ƴvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais,

apvalinant iki šimtǐjǐ lito daliǐ (dviejǐ skaitmenǐ po kablelio).
16.

Visos ǌkinơs operacijos ir Ƴvykiai registruojami gimnazijos sąskaitǐ plano

sąskaitose taikant

gimnazijos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus

(nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ǌkinơms operacijoms ir Ƴvykiams,
finansiniǐ ataskaitǐ elementams arba straipsniams ir apskaitos procedǌroms.
17.

Toliau pateikiama gimnazijoje taikoma apskaitos politika, apimanti

atskirus finansiniǐ ataskaitǐ elementus arba straipsnius, ǌkines operacijas, ǌkinius Ƴvykius ir jǐ
apskaitos procedǌras.
Nematerialusis turtas
18.

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS

„Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertơjimo apskaiþiavimo ir apskaitos metodai ir
taisyklơs – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertơjimas“.
19.

Nematerialusis turtas yra pripažƳstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

20.

Nematerialusis

turtas

pirminio

pripažinimo

metu

apskaitoje

yra

registruojamas Ƴsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto
pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto Ƴsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnĊ ekonominĊ naudą, t.y.
kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
21.

Išankstiniai apmokơjimai už nematerialǐjƳ turtą apskaitoje registruojami

nematerialiojo turto sąskaitose.
22.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo

laikas ribotas, finansinơse ataskaitose yra parodomas Ƴsigijimo savikaina, atơmus sukauptą
amortizaciją ir nuvertơjimą, jei jis yra.
23.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertơ yra nuosekliai paskirstoma per

visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro
nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaiþiuoti nuo kito mơnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiþiuojama nuo kito mơnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinơ vertơ sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas,
nurašomas arba kai apskaiþiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertơjimas, lygus jo
likutinơs vertơs sumai, pirmos dienos.
24.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant Ƴ

sutartis ar kitas juridines teises, neturi bǌti ilgesnis už juridiniǐ teisiǐ galiojimo laikotarpƳ.
Kitam nematerialiajam turtui mokykla taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus,
patvirtintus teisơs aktǐ nustatyta tvarka.
Ilgalaikis materialusis turtas
25.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS

„Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertơjimo apskaiþiavimo ir
apskaitos metodai ir taisyklơs – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertơjimas“.
26.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažƳstamas ir registruojamas apskaitoje, jei

jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo
turto pripažinimo kriterijus.
27.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobǌdƳ skirstomas Ƴ pagrindines grupes,

nustatytas VSAFAS. Ʋ smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Ƴstaigos
poreikƳ.
28.

Ʋsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu

apskaitoje registruojamas Ƴsigijimo savikaina.

29.

Išankstiniai

apmokơjimai

už

ilgalaikƳ

materialǐjƳ

turtą

apskaitoje

registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
30.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemĊ ir

kultǌros vertybes, finansinơse ataskaitose rodomas Ƴsigijimo savikaina, atơmus sukauptą
nusidơvơjimą ir nuvertơjimą, jei jis yra. Žemơ ir kultǌros vertybơs po pirminio pripažinimo
finansinơse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultǌros vertybiǐ rekonstravimo,
konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir
apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka
didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertĊ).
31.

Ilgalaikio materialiojo turto nudơvimoji vertơ yra nuosekliai paskirstoma

per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidơvơjimas
pradedamas skaiþiuoti nuo kito mơnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.
Nusidơvơjimas nebeskaiþiuojamas nuo kito mơnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likutinơ vertơ sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaiþiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertơjimas, lygus jo likutinơs vertơs
sumai, pirmos dienos.
32.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidơvơjimas skaiþiuojamas taikant tiesiogiai

proporcingą (tiesinƳ) pagal konkreþius materialiojo turto nusidơvơjimo normatyvus, patvirtintus
teisơs aktǐ nustatyta tvarka.
33.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo Ƴsigijimo savikaina, sukauptas

nusidơvơjimas ir, jei yra, nuvertơjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi
atitinkamame veiklos rezultatǐ ataskaitos straipsnyje.
34.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai

pripažƳstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijǐ apimtƳ arba pailgina turto
naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmơs pagerina jo naudingąsias savybes. Šiǐ darbǐ verte
didinama ilgalaikio materialiojo turto Ƴsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likĊs turto
naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingǐjǐ ilgalaikio materialiojo turto
savybiǐ ar nepadidina turto funkcijǐ apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripažƳstami esminiu pagerinimu, o šiǐ darbǐ vertơ pripažƳstama ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis.
Atsargos
35.
„Atsargos“.

Atsargǐ apskaitos metodai ir taisyklơs nustatyti 8-ajame VSAFAS

36.

Pirminio pripažinimo metu atsargos Ƴvertinamos Ƴsigijimo (pasigaminimo)

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – Ƴsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant Ƴ tai, kuri iš jǐ mažesnơ.
37.

Strateginơs atsargos vertinamos Ƴsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS

nustatytus atvejus. Apskaiþiuodama atsargǐ, sunaudotǐ teikiant paslaugas, ar parduotǐ atsargǐ
savikainą, mokykla taiko atsargǐ Ƴkainojimo bǌdą „pirmas Ƴ – pirmas iš“ (FIFO) .
38.

Atsargos gali bǌti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertơs

tam, kad jǐ balansinơ vertơ neviršytǐ bǌsimos ekonominơs naudos ar paslaugǐ vertơs, kurią
tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsþius ar panaudojus. Kai atsargos (taip
pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jǐ balansinơ vertơ
pripažƳstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažƳstamos atitinkamos pajamos arba
suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargǐ sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje
registruojamas pagal nuolat apskaitomǐ atsargǐ bǌdą, kai buhalterinơje apskaitoje registruojama
kiekviena su atsargǐ sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
39.

Prie atsargǐ priskiriamas neatiduotas naudoti ǌkinis inventorius. Atiduoto

naudoti inventoriaus vertơ iš karto Ƴtraukiama Ƴ sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinơ ir
vertinơ apskaita turi bǌti tvarkoma nebalansinơse sąskaitose.
Finansinis turtas
40.

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklơs nustatyti 17-ajame VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai Ƴsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas Ƴ ilgalaikƳ ir
trumpalaikƳ.
41.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

41.1.

po vieneriǐ metǐ gautinos sumos;

41.2.

kitas ilgalaikis finansinis turtas.

42.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

42.1.

per vienerius metus gautinos sumos;

42.2.

pinigai ir jǐ ekvivalentai;

42.3.

kitas trumpalaikis finansinis turtas.
Gautinos sumos

43. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra Ƴvertinamos Ƴsigijimo
savikaina.

44. Vơliau ilgalaikơs gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota
savikaina, atơmus nuvertơjimo nuostolius, o trumpalaikơs gautinos sumos – Ƴsigijimo savikaina,
atơmus nuvertơjimo nuostolius.
Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai
45. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigǐ ekvivalentai yra
trumpalaikơs, likvidžios investicijos, kurios gali bǌti greitai ir lengvai iškeiþiamos Ƴ žinomą
pinigǐ sumą. Tokiǐ investicijǐ terminas neviršija trijǐ mơnesiǐ, o vertơs pokyþiǐ rizika yra labai
nedidelơ.
Finansavimo sumos
46. Finansavimo sumǐ apskaitos metodai ir taisyklơs nustatyti 20-ajame
VSAFAS „Finansavimo sumos“.
47. Finansavimo sumos pripažƳstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus
kriterijus.
48. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybơs ir
savivaldybiǐ biudžetǐ, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo
fondo, kitǐ ištekliǐ fondǐ, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondǐ gauti arba
gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto Ƴstatuose nustatytiems
tikslams ir programoms Ƴgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto
gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lơšas viešojo sektoriaus
subjekto išlaidoms dengti ir paramos bǌdu gautą turtą.
Gimnazijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtƳ skirstomos Ƴ:
48.1.

finansavimo sumas nepiniginiam turtui Ƴsigyti;

48.2.

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui Ƴsigyti gaunamos kaip nemokamai
gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, Ƴskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam nepiniginiam turtui Ƴsigyti.
50. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti 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 Ƴsigyti.
51. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jǐ dalis
pripažƳstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo
sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai Ƴsipareigojimai
52. Finansiniǐ Ƴsipareigojimǐ apskaitos principai, metodai ir taisyklơs nustatyti
17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai Ƴsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS
„Atidơjiniai, neapibrơžtieji Ƴsipareigojimai, neapibrơžtasis turtas ir Ƴvykiai pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinơ nuoma (lizingas) ir kitos
turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijǐ planai“.
53. Visi Ƴsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi Ƴ ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams Ƴsipareigojimams priskiriama:
53.1.

ilgalaikiai atidơjiniai (pvz., atidơjiniai dơl gimnazijai iškeltǐ teisminiǐ

ieškiniǐ, kai tikơtina, kad dơl jǐ baigties gimnazija turơs sumokơti priteistas sumas);
53.2.

ilgalaikơs finansinơs skolos;

53.3.

kiti ilgalaikiai Ƴsipareigojimai.

54.

Trumpalaikiams finansiniams Ƴsipareigojimams priskiriama:

54.1.

ilgalaikiǐ atidơjiniǐ einamǐjǐ metǐ dalis ir trumpalaikiai atidơjiniai;

54.2.

ilgalaikiǐ Ƴsipareigojimǐ einamǐjǐ metǐ dalis;

54.3.

trumpalaikơs finansinơs skolos;

54.4.

pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;

54.5.

mokơtinos socialinơs išmokos;

54.6.

pervestinos sumos Ƴ biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;

54.7.

mokơtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;

54.8.

kiti trumpalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai.

55.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai Ƴsipareigojimai Ƴvertinami Ƴsigijimo

savikaina. Vơliau šie Ƴsipareigojimai Ƴvertinami:
55.1.

susijĊ su rinkos kainomis – tikrąja verte;

55.2.

iš suteiktǐ garantijǐ kilĊ finansiniai Ƴsipareigojimai – tikrąja verte;

55.3.

kiti ilgalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai – amortizuota savikaina;

55.4.

kiti trumpalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai – Ƴsigijimo savikaina.
Atidơjiniai

56.

Atidơjiniai pripažƳstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dơl

Ƴvykio praeityje mokykla turi dabartinĊ teisinĊ prievolĊ ar neatšaukiamą pasižadơjimą ir
tikơtina, kad jam Ƴvykdyti bus reikalingi ištekliai, o Ƴsipareigojimo suma gali bǌti patikimai
Ƴvertinta (pvz., jei mokyklai iškeltas ieškinys ir 90 procentǐ tikơtina, kad mokykla privalơs
sumokơti ieškovui priteistą sumą, turi bǌti suformuotas atidơjinys, lygus tikơtinai sumokơti

sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidơjiniai nơra pripažƳstami, o tiktai informacija
apie susijusƳ su tikơtina sumokơti suma neapibrơžtąjƳ Ƴsipareigojimą yra pateikiama finansiniǐ
ataskaitǐ aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidơjiniai yra peržiǌrimi paskutinĊ
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant Ƴ naujus Ƴvykius ar
aplinkybes, kad parodytǐ tiksliausią dabartinƳ Ƴvertinimą.
Finansinơ nuoma (lizingas)
57.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybơs prieš formą principas. Ar

nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o
nuo jos turinio ir ekonominơs prasmơs.
58.

Nuomos sandoriai grupuojami Ƴ veiklos nuomos ar finansinơs nuomos

(lizingo) sandorius, atsižvelgiant Ƴ tai, kiek turto nuosavybơs teikiamos naudos ir rizikos tenka
nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmơs visa su turto
nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
59.

Apskaitoje registruojamos finansinơs nuomos Ƴmokos yra padalijamos,

išskiriant turto vertơs dengimo sumą, palǌkanas ir kitas Ƴmokas (kompensuotinas nuomos
sumas, neapibrơžtus nuomos mokesþius ir pan., jei jie yra numatyti finansinơs nuomos
sutartyje). Palǌkanos priskiriamos finansinơs ir investicinơs veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinƳ laikotarpƳ, už kurƳ
apskaiþiuojamos ateityje mokơtinos palǌkanos. Finansinơs nuomos bǌdu Ƴsigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudơvimoji vertơ paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Veiklos nuoma
60.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe

susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos Ƴmokos
pagal veiklos nuomos sutartƳ yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu
metodu) per nuomos laikotarpƳ.
Atgalinơ finansinơ nuoma (lizingas)
61.

Jei parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalinơs

finansinơs nuomos sutartƳ, pelnas, gautas pardavus turtą, tą laikotarpƳ, kurƳ turtas buvo
parduotas, nepripažƳstamas. Gimnazija pelną, gautą pardavus turtą, atideda (registruoja
apskaitoje bǌsimǐjǐ laikotarpiǐ pajamas) ir amortizuoja per likusƳ atgalinơs finansinơs nuomos
bǌdu Ƴsigyto turto naudingo tarnavimo laiką, apskaiþiuota nusidơvơjimo suma mažindama
nusidơvơjimo sąnaudas. Atgalinơs finansinơs nuomos sutarties ekonominơ prasmơ prilyginama

finansavimui už užstatą, kai finansinơs nuomos davơjas skolina gavơjui pinigus, kaip užstatą
naudodamas nupirktą ir išnuomotą turtą.
Pajamos
62.

Pajamǐ apskaitos principai, metodai ir taisyklơs nustatyti 9-ajame

VSAFAS „Mokesþiǐ ir socialiniǐ Ƴmokǐ pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
63.

Pajamǐ apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos

pripažƳstamos tuo paþiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios
sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamǐ pripažinimu susijusias operacijas, bǌtina
nurodyti, kokios valstybơs funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos
finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojanþius požymius arba sukuriant subsąskaitas.
64.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažƳstamos, kai tikơtina, kai

mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominĊ naudą, kai galima patikimai Ƴvertinti pajamǐ
sumą ir kai mokykla gali patikimai Ƴvertinti su pajamǐ uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pardavimǐ ir paslaugǐ pajamos registruojamos atơmus PVM ir suteiktas nuolaidas.
65.

Pajamomis laikoma tik paþios gimnazijos gaunama ekonominơ nauda.

Gimnazijos pajamomis nepripažƳstamos treþiǐjǐ asmenǐ vardu surinktos sumos, kadangi tai
nơra gimnazijos gaunama ekonominơ nauda.
66.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinơse ataskaitose tą

ataskaitinƳ laikotarpƳ, kurƳ yra uždirbamos, t. y. kurƳ suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami
darbai ar parduodamos prekơs ar kt., nepriklausomai nuo pinigǐ gavimo momento.
Sąnaudos
67.

Sąnaudǐ apskaitos principai, metodai ir taisyklơs nustatyti 11-ajame

VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudǐ, susijusiǐ su turtu, finansavimo sumomis ir Ƴsipareigojimais,
apskaitos principai nustatyti jǐ apskaitą reglamentuojanþiuose VSAFAS.
68.

Sąnaudos

apskaitoje

pripažƳstamos

vadovaujantis

kaupimo

ir

palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios
pajamos, neatsižvelgiant Ƴ pinigǐ išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinƳ laikotarpƳ
padarytǐ išlaidǐ neƳmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrǐ pajamǐ uždirbimu ir jos neduos
ekonominơs naudos ateinanþiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažƳstamos
sąnaudomis tą patƳ laikotarpƳ, kada buvo patirtos.
69.

Sąnaudǐ dydis Ƴvertinamas sumokơta arba mokơtina pinigǐ arba jǐ

ekvivalentǐ suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palǌkanos nơra

išskirtos iš bendros mokơtinos sumos, sąnaudǐ dydis Ƴvertinamas diskontuojant atsiskaitymo
sumą taikant rinkos palǌkanǐ normą.
Sandoriai užsienio valiuta
70.

Sandoriǐ užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS

„Sandoriai užsienio valiuta“.
71.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami

apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusƳ Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš sandoriǐ užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir
Ƴsipareigojimǐ likuþiǐ perkainojimo dieną yra registruojami finansinơs ir investicinơs veiklos
pajamǐ ar sąnaudǐ sąskaitose.
72.

Valiutiniǐ straipsniǐ likuþiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio

pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos
santykƳ.
Turto nuvertơjimas
73.
ajame

VSAFAS

Turto nuvertơjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklơs nustatyti 8„Atsargos“,

17-ajame

VSAFAS

„Finansinis

turtas

ir

finansiniai

Ƴsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertơjimas“.
74.

Nuostoliai dơl turto nuvertơjimo apskaitoje pripažƳstami pagal nuvertơjimo

požymius. Sudarydama finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, mokykla nustato, ar yra turto nuvertơjimo
požymiǐ. Jeigu yra vidiniǐ ar išoriniǐ nuvertơjimo požymiǐ, mokykla nustato turto
atsiperkamąją vertĊ ir palygina ją su turto balansine verte.
75.

Nuostoliai dơl turto nuvertơjimo apskaitoje registruojami apskaiþiuotǐ

nuostoliǐ suma mažinant turto balansinĊ vertĊ ir ta paþia suma registruojant ataskaitinio
laikotarpio pagrindinơs arba kitos veiklos sąnaudas.
76.

Turto nuvertơjimas nơra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertơjimo atveju

yra mažinama turto vieneto balansinơ vertơ, taþiau išsaugoma informacija apie turto Ƴsigijimo
savikainą, t. y. turto vieneto Ƴsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertơjimo
nustatymo, o nuvertơjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertơjimas apskaitoje yra
registruojamas ne didesne verte nei turto balansinơ vertơ.
77.

Kai vơlesnƳ ataskaitinƳ laikotarpƳ, pasikeitus aplinkybơms, atkuriama

anksþiau pripažinta turto nuvertơjimo suma, turto balansinơ vertơ po nuvertơjimo atkǌrimo
negali viršyti jo balansinơs vertơs, kuri bǌtǐ buvusi, jeigu turto nuvertơjimas nebǌtǐ buvĊs
pripažintas.

78.
nuostolƳ,

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertơjimo

perskaiþiuojamos bǌsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkanþios turto

nusidơvơjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudơvimoji (amortizuojamoji) vertơ po
nuvertơjimo bǌtǐ tolygiai paskirstyta per visą likusƳ jo naudingo tarnavimo laiką, t. y.
nuvertơjimo suma nudơvima per likusƳ naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidơvơjimo
sąnaudas.
Neapibrơžtieji Ƴsipareigojimai ir neapibrơžtasis turtas
79.

Neapibrơžtǐjǐ Ƴsipareigojimǐ ir neapibrơžtojo turto apskaitos principai

nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidơjiniai, neapibrơžtieji Ƴsipareigojimai, neapibrơžtasis turtas ir
Ƴvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.
80.

Gimnazija nepripažƳsta neapibrơžtǐjǐ Ƴsipareigojimǐ ir neapibrơžtojo turto,

taþiau neapibrơžtieji Ƴsipareigojimai ir neapibrơžtasis turtas registruojami nebalansinơse
sąskaitose. Neapibrơžtieji Ƴsipareigojimai nerodomi nei finansinơs bǌklơs ataskaitoje, nei veiklos
rezultatǐ ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybơ, kad
turtą reikơs panaudoti Ƴsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos
aiškinamajame rašte nebǌtina. Informacija apie neapibrơžtąjƳ turtą ir Ƴsipareigojimus turi bǌti
peržiǌrima ne reþiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinĊ dieną, siekiant užtikrinti,
kad pasikeitimai bǌtǐ tinkamai parodyti aiškinamajame rašte.
81.

Neapibrơžtasis turtas finansinơse ataskaitose neparodomas, kol nơra aišku,

ar jis duos gimnazijai ekonominơs naudos. Jei ekonominơ nauda tikơtina, taþiau nơra tikra, kad
ji bus gauta, informacija apie neapibrơžtąjƳ turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
Ʋvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
82.

Ʋvykiǐ, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo

finansinơse ataskaitose taisyklơs nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidơjiniai, neapibrơžtieji
Ƴsipareigojimai, neapibrơžtasis turtas ir Ƴvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.
83.

Ʋvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos

informacijos apie mokyklos finansinĊ padơtƳ paskutinĊ ataskaitinio laikotarpio dieną
(koreguojantys Ƴvykiai), atsižvelgiant Ƴ jǐ Ƴtakos reikšmĊ parengtoms finansinơms ataskaitoms,
yra parodomi finansinơs bǌklơs, veiklos rezultatǐ ir pinigǐ srautǐ ataskaitose. Nekoreguojantys
Ƴvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaiþiai

84.

Sudarant finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, turto ir Ƴsipareigojimǐ, taip pat

pajamǐ ir sąnaudǐ tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS
reikalauja bǌtent tokios užskaitos (pvz., dơl draudiminio Ƴvykio patirtǐ sąnaudǐ užskaita
atliekama su gauta draudimo išmoka).
85.

Palyginamieji skaiþiai yra koreguojami, kad atitiktǐ ataskaitiniǐ metǐ

finansinius rezultatus. Apskaitos principǐ ir apskaitiniǐ Ƴverþiǐ pasikeitimai, sudarant
ataskaitinio laikotarpio finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
86.

Informacijos

pagal

segmentus

pateikimo

finansinơse

ataskaitose

reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
87.

Gimnazija turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai –

gimnazijos pagrindinơs veiklos dalys pagal atliekamas valstybơs funkcijas, apimanþios
vienarǌšes mokyklos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybơs funkcijǐ klasifikaciją .
88.

Mokykla skiria šiuos segmentus:

88.1.

bendrǐjǐ valstybơs paslaugǐ;

88.2.

gynybos;

88.3.

viešosios tvarkos ir visuomenơs apsaugos;

88.4.

ekonomikos sektoriaus;

88.5.

aplinkos apsaugos;

88.6.

bǌsto ir komunalinio ǌkio;

88.7.

sveikatos priežiǌros;

88.8.

poilsio, kultǌros ir religijos;

88.9.

švietimo;

88.10. socialinơs apsaugos.
89.

Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:

89.1.

segmento sąnaudos;

89.2.

segmento pinigǐ srautai.

90.

Gimnazija turto, Ƴsipareigojimǐ, finansavimo sumǐ ir pajamǐ apskaitą

tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galơtǐ pagal segmentus teisingai užregistruoti
pagrindinơs veiklos sąnaudas ir pagrindinơs veiklos pinigǐ srautus.
91.

Turtas, Ƴsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kuriǐ

priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi bǌti priskiriami didžiausią gimnazijos veiklos
dalƳ sudaranþiam segmentui.

Apskaitos politikos keitimas
92.

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS

„Apskaitos politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas ir klaidǐ taisymas“.
93.

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką

tam, kad bǌtǐ galima palyginti Ƴvairiǐ ataskaitiniǐ laikotarpiǐ finansines ataskaitas. Tokio
palyginimo reikia mokyklos finansinơs bǌklơs, veiklos rezultatǐ, grynojo turto ir pinigǐ srautǐ
keitimosi tendencijoms nustatyti.
94.

Gimnazija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis,

pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio pateikimas“. ǋkiniǐ operacijǐ ir
ǌkiniǐ Ƴvykiǐ pripažinimo, apskaitos ar dơl jǐ atsirandanþio turto, Ƴsipareigojimǐ, finansavimo
sumǐ, pajamǐ ir (arba) sąnaudǐ vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos
politikos keitimu.
95.

Apskaitos politika keiþiama dơl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisơs

aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinơse ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvinƳ bǌdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bǌtǐ buvusi
naudojama, todơl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ǌkinơms operacijoms ir ǌkiniams
Ƴvykiams nuo jǐ atsiradimo. Poveikis, kurƳ daro apskaitos politikos keitimas einamojo
ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytǐ ankstesniǐ ataskaitiniǐ laikotarpiǐ informacijai,
registruojamas apskaitoje tą ataskaitinƳ laikotarpƳ, kurƳ apskaitos politika pakeiþiama, ir
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatǐ ataskaitos eilutơje „Apskaitos
politikos keitimo bei esminiǐ klaidǐ taisymo Ƴtaka“. Šioje eilutơje yra parodoma apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinơse ataskaitose pateikiama tokia, kokia
buvo, t. y. nekoreguojama.
Apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas
96.

Apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimo principai ir taisyklơs nustatyti 7-ajame

VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas ir klaidǐ taisymas“.
97.

Apskaitiniai Ƴverþiai yra peržiǌrimi tuo atveju, jei pasikeiþia aplinkybơs,

kuriomis buvo remtasi atliekant Ƴvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitǐ
Ƴvykiǐ.

98.

Mokyklos apskaitiniǐ Ƴverþiǐ pasikeitimams Ƴvertinti yra sudaromos

atitinkamos komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybiǐ ir informacijos, lemianþios
apskaitinƳ Ƴvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir parodymą finansinơse ataskaitose.
99.

Apskaitinio Ƴverþio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjƳ perviršƳ ar

deficitą priskiriamas:
99.1.

laikotarpiui, kada Ƴvyko pasikeitimas, jei jis turi Ƴtakos tik tam

laikotarpiui;
99.2.

laikotarpiui, kada Ƴvyko pasikeitimas, ir vơlesniems laikotarpiams, jei

pasikeitimas turi Ƴtakos ir jiems.
100. Gimnazijos apskaitinio Ƴverþio pasikeitimo rezultatas Ƴtraukiamas Ƴ tą
veiklos rezultatǐ ataskaitos eilutĊ, kurioje buvo parodytas pirminis Ƴvertis, nebent pasikeitimas
ataskaitiniu laikotarpiu turi Ƴtakos tik finansinơs bǌklơs ataskaitos straipsniams. Informacija,
susijusi su apskaitinio Ƴverþio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
101. Apskaitos

politika laikomas

pasirinktas

apskaitos

metodas

(pvz.,

nusidơvơjimas skaiþiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu Ƴverþiu laikomas gimnazijoje
pasirinktas dydis nusidơvơjimui apskaiþiuoti (pvz., nusidơvơjimo normatyvas).
Apskaitos klaidǐ taisymas
102. Apskaitos

klaidǐ

taisymo

taisyklơs

nustatytos

7-ajame

VSAFAS

„Apskaitos politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas ir klaidǐ taisymas“.
103. Ataskaitiniu laikotarpiu gali bǌti pastebơtos apskaitos klaidos, padarytos
praơjusiǐ ataskaitiniǐ laikotarpiǐ finansinơse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei
jos vienos vertinơ išraiška arba kartu su kitǐ to ataskaitinio laikotarpio klaidǐ vertinơmis
išraiškomis yra didesnơ nei 0,5 procento per finansinius metus gautǐ finansavimo sumǐ vertơs
arba 0,25 procento turto vertơs.
104. Ir esminơs, ir neesminơs apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinơse ataskaitose. Apskaitos klaidǐ taisymo Ƴtaka finansinơse ataskaitose
parodoma taip:
104.1.

jei apskaitos klaida nơra esminơ, jos taisymas registruojamas toje

paþioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje paþioje
veiklos rezultatǐ ataskaitos eilutơje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
104.2.

jei apskaitos klaida esminơ, jos taisymas registruojamas tam skirtoje

sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatǐ ataskaitos eilutơje „Apskaitos politikos keitimo bei
esminiǐ apskaitos klaidǐ taisymo Ƴtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio

finansinơ informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminơs klaidos
taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. FINANSINIǏ ATASKAITǏ RINKINYS
Bendrosios nuostatos
105. Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio tikslas – pateikti informaciją vartotojams,
kurie neturi galimybơs pareikalauti jǐ poreikius atitinkanþiǐ ataskaitǐ.
106. Finansiniǐ ataskaitǐ informacijos vartotojai yra mokesþiǐ mokơtojai,
valstybơs valdžios institucijǐ nariai, kreditoriai, tiekơjai ir pan. Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinyje
pateikiama informacija apie gimnazijos finansinĊ bǌklĊ, veiklos rezultatus, grynąjƳ turtą ir
pinigǐ srautus, kuria naudojasi vartotojai priimdami ir vertindami sprendimus dơl ištekliǐ
paskirstymo ir jǐ naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.
107. Gimnazija rengia žemesniojo lygio finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ.
108. Gimnazija

finansinơse

ataskaitose

visas

sumas

pateikia

Lietuvos

Respublikos piniginiais vienetais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu
3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitǐ valiutǐ atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.
Ataskaitinis laikotarpis
109. Gimnazija teikia metiniǐ ir tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinius Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymo ir kitǐ teisơs aktǐ nustatyta tvarka.
Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirþiu. Kai išskirtinơmis aplinkybơmis pateikiamas trumpesnio nei
12 mơnesiǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys (pavyzdžiui, steigimo arba reorganizavimo atvejais),
be finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio laikotarpio gimnazija turi nurodyti:
109.1.

priežastƳ, dơl kurios finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio laikotarpis nơra 12

109.2.

faktą, kad tam tikrǐ ataskaitǐ, pavyzdžiui, veiklos rezultatǐ, grynojo

mơnesiǐ;
turto pokyþiǐ, pinigǐ srautǐ lyginamǐjǐ sumǐ negalima palyginti.
Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio sudarymas ir teikimas
Metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys
110. Gimnazijos metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ sudaro šios ataskaitos:
110.1.

finansinơs bǌklơs ataskaita;

110.2.

veiklos rezultatǐ ataskaita;

110.3.

pinigǐ srautǐ ataskaita;

110.4.

grynojo turto pokyþiǐ ataskaita;

110.5.

aiškinamasis raštas.

111. Finansiniǐ ataskaitǐ privalomos formos yra reglamentuotos 2-ajame – 6ajame VSAFAS.
112. Gimnazijos metinis finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys sudaromas laikantis
VSAFAS nustatytǐ terminǐ ir teikiamas konsoliduojanþiam viešojo sektoriaus subjektui jo
nustatytais terminais.
113. Gimnazija apskaitos politikos priede pateikia visą mokyklos rengtinǐ
metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, Ƴskaitant aiškinamojo rašto pastabǐ lenteles (pavyzdinis
mokyklos metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys pateikiamas 1 priede).
114. Metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ, Ƴskaitant aiškinamojo rašto pastabǐ lenteles,
formos gali bǌti pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitǐ formas ir reikalavimus.
Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys
115. Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys – finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys,
parengtas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu ataskaitinis laikotarpis (kalendoriniai
metai), duomenis. Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys sudaromas kas ketvirtƳ.
116. Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ sudaro:
116.1.

finansinơs bǌklơs ataskaita;

116.2.

veiklos rezultatǐ ataskaitos;

116.3.

sutrumpintas aiškinamasis raštas.

117. Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ, išskyrus aiškinamąjƳ raštą, rengimui taikomi
tie patys principai, reikalavimai ir formos kaip ir metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkiniui.
Sutrumpinto aiškinamojo rašto rengimo reikalavimai pateikti 23-ajame VSAFAS „Tarpiniǐ
finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys“.
118. Gimnazijos tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys sudaromas laikantis
VSAFAS nustatytǐ terminǐ ir teikiamas kontruoliuojanþiam viešojo sektoriaus subjektui jo
nustatytais terminais.
119. Gimnazija apskaitos politikos priede pateikia visą gimnazijos rengtinǐ
tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, Ƴskaitant aiškinamojo rašto pastabǐ lenteles (pavyzdinis
mokyklos tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys pateikiamas 2 priede).

120. Tarpiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ, Ƴskaitant aiškinamojo rašto pastabǐ lenteles,
formos gali bǌti pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitǐ formas ir reikalavimus.
Pagrindiniai finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio sudarymo reikalavimai.
Ataskaitǐ elementai ir jǐ vertinimas
121. Gimnazijos ǌkinơs operacijos ir ǌkiniai Ƴvykiai pagal ekonominius
kriterijus finansinơse ataskaitose grupuojami Ƴ grupes, kurios vadinamos finansiniǐ ataskaitǐ
elementais. Finansiniǐ ataskaitǐ elementai, naudojami mokyklos finansinei bǌklei ir veiklos
rezultatams Ƴvertinti, yra tokie:
121.1.

Finansinơs bǌklơs ataskaitoje pateikiami elementai – turtas,

finansavimo sumos, Ƴsipareigojimai ir grynasis turtas – apibǌdina gimnazijos finansinĊ bǌklĊ;
121.2.

veiklos rezultatǐ ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir

sąnaudos – reikalingi mokyklos veiklos rezultatams Ƴvertinti.
122. Finansiniǐ ataskaitǐ elementai Ƴvertinami Ƴvairiais metodais ir jǐ deriniais
(pavyzdžiui, Ƴsigijimo savikaina, tikrąja verte, realizavimo verte, grynąja galimo realizavimo
verte, einamǐjǐ išlaidǐ verte ir dabartine verte). Vertindama finansiniǐ ataskaitǐ elementus,
gimnazija vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklơmis, aprašytomis VSAFAS.
Pagrindiniai reikalavimai finansiniǐ ataskaitǐ rinkiniui
123. Bendrieji finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio pateikimo reikalavimai nurodyti 1ajame VSAFAS „Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio pateikimas“.
124. Gimnazijos finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys rengiamas pagal VSAFAS.
Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio negalima apibǌdinti kaip atitinkanþio šiuos standartus, jeigu jis
neatitinka bent vieno taikytino VSAFAS ar jo reikalavimo.
125. Nukrypimai nuo standartǐ neleidžiami, išskyrus tuos retus atvejus, kai
Lietuvos Respublikos Ƴstatymai ar kiti teisơs aktai, viršesni nei VSAFAS, reglamentuojantys
viešojo sektoriaus subjektǐ veiklą, nustato ką kita.
IV. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS
Atsakomybơ už apskaitos organizavimą
126. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinơs apskaitos Ƴstatymą, Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymą ir Lietuvos Respublikos finansǐ
ministro Ƴsakymą „Dơl Biudžetiniǐ Ƴstaigǐ apskaitos organizavimo taisykliǐ patvirtinimo“ už

apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentǐ išsaugojimą ir finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio
pateikimą laiku atsakingas mokyklos vadovas.
127. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinơs apskaitos Ƴstatymą mokyklos
vyriausiasis buhalteris atsako už buhalteriniǐ Ƴrašǐ teisingumą.
128. Gimnazijos vadovas pasirašo gimnazijos finansines ataskaitas.
Apskaitos tvarkytojas
129. Gimnazija buhalterinĊ apskaitą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos
finansǐ ministerijos nustatytas buhalterinơs apskaitos organizavimo taisykles.
130. Gimnazija apskaitą tvarko mokyklos darbuotojai - vyr. buhalteris ir
buhalteris.
131. Vyr. buhalterio funkcijas atlieka asmuo, kuriam pavesta atlikti šias
pareigas. Apskaitos tvarkytojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinơs
apskaitos Ƴstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymu, Lietuvos
Respublikos finansǐ ministro patvirtintomis buhalterinơs apskaitos organizavimo taisyklơmis ir
kitais teisơs aktais, mokyklos nuostatais ir vadovo patvirtinta nustatyta apskaitos politika.
Apskaitos priemonơs
132. Gimnazijos buhalterinơ apskaita tvarkoma rankiniu bǌdu (Excel) remiantis
teisơs aktǐ ir šios Apskaitos politikos reikalavimais. Apskaitos Ƴrašai susisteminami apskaitos
registruose (kaupiamuosiuose žiniarašþiuose – M/O, kortelơse). Apskaitos registru vadinama
ǌkiniǐ operacijǐ ir Ƴvykiǐ suvestinơ, kurioje rǌšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos
dokumentǐ duomenys. ǋkinơs operacijos ir ǌkiniai Ƴvykiai registruojami apskaitos registruose
pagal apskaitos dokumentus chronologine tvarka.
133. Gimnazija pasirenka registrǐ formą, turinƳ ir skaiþiǐ. Pasirinktǐ registrǐ
sąrašas ir formos pateikiamos kaip apskaitos vadovo priedai .
V. SĄSKAITǏ PLANAS
134. Gimnazijos individualus sąskaitǐ planas parengtas vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais, Lietuvos Respublikos finansǐ ministro 2008 m. gruodžio 22 d. Ƴsakymu Nr. 1K455 „Dơl privalomojo bendrojo sąskaitǐ plano patvirtinimo“ (Žin.,2008 Nr. 148-5952) ir Prienǐ
rajono savivaldybơs administracijos direktoriaus 2009 m. lapkriþio 2 d. Ƴsakymu Nr. (7.7)-A3550 „Dơl sąskaitǐ plano“ patvirtintu bendruoju sąskaitǐ planu.
135. Gimnazijos individualus sąskaitǐ planas patvirtintas Prienǐ „Žiburio“
gimnazijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 27d. Ƴsakymu Nr. (1.5)-22aV.

III. AIŠKINAMSIS RAŠTAS
8. Gimnazijoje per 2010-01-01 – 2010-09-30 ataskaitinƳ laikotarpƳ apskaitiniǐ Ƴverþiǐ
keitimo ir klaidǐ taisymo (VSAFAS „Apsklaitos politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ ir klaidǐ
taisymas“ nebuvo.
9. Neapibrơžtǐjǐ Ƴsipareigojimǐ ir neapibrơžto turto pokyþiǐ per 2010-01-01 – 2010-09-30
ataskaitinƳ laikotarpƳ nebuvo.
10. Reikšmingǐ Ƴvykiǐ po paskutinơs tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2010-09-30)
nebuvo.
11. 2010 m. III-ojo pusmeþio finansavimo sumǐ detalizavimas pateikiamas pagal 20–ojo
VSAFAS priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinƳ, tikslinĊ paskirtƳ ir jǌǐ pokyþiai per
ataskaitinƳ laikotarpƳ“ (pridedama).
12. Dơl teisiniǐ ginþǐ tarp mokyklos ir Vlado Lopatos individualios Ƴmonơs (dơl 2005 01 03
vežimo sutarties Nr.9 nutraukimo) Lietuvos Respublikos Prienǐ apylinkơs teismo
sprendimu 2010 03 24 Nr.R2-2918 priteista bylinơjimosi išlaidǐ Vlado Lopatos IƲ 956,70 Lt, valstybei - 6,37 Lt.
13. Informacija apie tai, kaip perơjimas nuo ankšþiau taikytos apskaitos politikos prie
VSAFAS taikymo paveikơ mokyklos finansinơs bǌklơs ataskaitoje pateikiama
informaciją perơjimo prie VSAFAS dieną, pateiktas 7–ojo VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitiniǐ Ƴverþiǐ keitimas ir klaidǐ taisymas“ 3 priede (pridedama).
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