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2019 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
1. BENDROJI DALIS 

 

 VšĮ  Ignalinos rajono turizmo informacijos centras Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo.  

 Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras įregistruotas 1999 m. 

balandžio 29 d., įstaigos kodas 155628799, buveinės adresas - Ateities g. 23, Ignalina. 

 Įstaigos steigėjas ir dalininkas Ignalinos rajono savivaldybės taryba. 

 Pagrindinė veikla pagal EVRK: 

- 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir 

susijusi veikla; 

- 93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą bei sąskaitas banke. Sudaro ir 

teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis eurais ir 

centais, kad atitiktų informaciją, pateiktą VSAKIS sistemoje. Įstaigos finansiniai metai 

prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su 

kalendoriniu ketvirčiu. 

VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras kontroliuojamų ir asocijuotų   

subjektų neturi. 

 Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje etatų skaičius – 25, dirbo 22 darbuotojai. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal  

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), 

vadovaujasi buhalterinės apskaitos vadovu patvirtintu įstaigos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. 

įsakymu Nr. ĮV-42 „Dėl VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centro buhalterinės apskaitos 

vadovo patvirtinimo“ ir kitais įstaigos vadovo patvirtintais apskaitos tvarkų aprašais. 

 Perėjimo prie VSAFAS dieną įstaiga pagal VSAFAS įvertino, pripažino ir naujojo 

sąskaitų plano registravimo sąskaitose užregistravo pradinius likučius, vadovaujantis VSAFAS. 

 Apskaitai tvarkyti naudojama apskaitos programa „Pragma“.  Visos operacijos ir ūkiniai 

įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje eurais ir centais.  

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 

įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

 Šiame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų 

registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

- svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

-  patikima, nes: 

-  teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

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



-  nešališka, netendencinga; 

-  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

  visais reikšmingais atvejais išsami. 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

 Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių 

ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  

 Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

 

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. 

 Įstaigos apskaitoje 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. 

 Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais 

apskaitos principais: 

-  pinigų; 

-  subjekto; 

-  periodiškumo; 

-  pastovumo; 

 - piniginio mato. 

 Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir 

teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įtaigos apskaitoje 

registruojamas tik jos valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir 

įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz., 

panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. 

 Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti 

faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš 

formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir 

pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją 

vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės 

aktai. 

 Įstaiga taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, išskyrus: 

9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“; 

      15-ąjį VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į 

kontroliuojamus subjektus“, 

           16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, 

           26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, 

 27-ąjį VSAFAS „ Koncesijos ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartys“. 



 Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki 

šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

 Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant 

įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus 

ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba 

straipsniams ir apskaitos procedūroms. 

 Toliau pateikiama įstaigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansinių ataskaitų 

elementus arba straipsnius, ūkines operacijas, ūkinius įvykius ir jų apskaitos procedūras. 

 

Nematerialusis turtas 

 

  Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 13-ajame VSAFAS 

„Ilgalaikis nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 

metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

 Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio 

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai 

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas 

esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

 Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose. 

 Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją 

ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

 Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo 

turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 

pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė 

vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 

apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 

sumai, pirmos dienos. 

 Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į 

nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. 

 Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Nematerialiojo turto 

įstaigos apskaitos tvarkos apraše. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo 

ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame 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. 

   Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 

nustatytas VSAFAS.  

 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. 



 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

 Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas 

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose 

rodomos tikrąja verte.  

 Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas 

nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, 

patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. 

 Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi 

atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos 

ypatumai detaliai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto įstaigos apskaitos tvarkos apraše. 

 Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami 

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo 

tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo 

tarnavimo laikas. Nusidėvėjimo skaičiavimas tikslinamas nuo kito mėnesio, kurį esminio turto 

pagerinimo darbai buvo baigti ir nustatytas naujas naudingo tarnavimo laikas, pirmos dienos.  

 

Atsargos 

 

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

  Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų 

savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

 Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų 

balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti 

šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos 

pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose . 

 Atsargų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Atsargų apskaitos įstaigoje tvarkos 

apraše. 

 

 

 

 



Finansinis turtas 

 

 Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti  17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

 Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

-  ilgalaikės gautinos sumos; 

-  kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

  Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

-  per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų 

metų dalį); 

-  pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

 

Gautinos sumos 

 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir 

gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos 

įstaigos tvarkos apraše. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 Pinigus sudaro pinigai kasoje (kasos aparatuose) ir banko sąskaitose.  

 

Finansavimo sumos 

 

 Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

 Finansavimo sumos – įstaigos iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, Europos 

Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių 

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir 

kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą 

turtą. 

 Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

-  finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

-  finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

  Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kai pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba 

trumpalaikį nepiniginį turtą. 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

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. 



 Detaliai finansavimo sumų apskaitos ypatumai nustatyti Finansavimo sumų 

apskaitos įstaigoje tvarkos apraše. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

   Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-

ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“ 19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams“. 

 Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius.  

 Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

-  ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai 

tikėtina, kad dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas); 

-  ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai; 

-  kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

-  trumpalaikiai atidėjiniai; 

- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

-  pervestinos sumos; 

- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo 

savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

-  ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Pajamos 

 

 Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 

„Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant 

visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės 

funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant 

detalizuojančius požymius. 

 Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga 

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 

įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamos atsargos ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Detaliai pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Pajamų apskaitos įstaigoje tvarkos 

apraše, Finansavimo sumų apskaitos įstaigoje tvarkos apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų apskaitos įstaigoje tvarkos apraše. 

 

 

 

 



Sąnaudos 

 

 Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame 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. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų  suma. Tais atvejais, kai 

numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, 

sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. 

 Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi Sąnaudų apskaitos įstaigoje tvarkos 

apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos įstaigoje tvarkos apraše. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

 Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame 

VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių.  

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių 

suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. 

 Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra 

mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo 

savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo 

nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra 

registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

 Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau 

pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti 

jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

 Detaliai turto nuvertėjimo apskaitos ypatumai aptariami Ilgalaikio materialiojo 

turto apskaitos įstaigoje tvarkos apraše, Nematerialiojo turto apskaitos įstaigoje tvarkos apraše, 

Atsargų apskaitos įstaigoje tvarkos apraše bei Išankstinių apmokėjimų bei gautinų sumų 

apskaitos įstaigoje tvarkos apraše. 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-

ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

 Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas gali būti registruojami nebalansinėse 

sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos 

rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad 



reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie juos 

aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti 

peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, 

kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte. 

 Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis 

duos įstaigai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus 

gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse 

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

neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie įstaigos finansinę 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. 

 

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. 

 Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

 Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to 

reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį 

būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl 

pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų 

atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 

informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje 

tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio 

laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų 

taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su 

ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio 

informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. 

 

 

 



Apskaitos klaidų taisymas 

 

 Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir (arba) 

pajamų vertės. 

 Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose 

parodoma taip: 

-  jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje 

sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

-  jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė 

informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu 

susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

3. PASTABOS 

 

Pastaba P04. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijo. Ilgalaikio  turo vertė 

mažėja priskaičiavus nusidėvėjimo sąnaudas. Apyskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikį 

materialųjį turtą sudaro mašinos ir įrenginiai (badmintono stovai 2 vnt., fotoaparatas 2 vnt., 

televizorius 2 vnt., treniruoklis kojoms, biliardo stalas 4 vnt.), kompiuterinė įranga (nešiojamas 

kompiuteris 3 vnt.), kita biuro įranga (daugiafunkcinis kopijavimo aparatas), kitas ilgalaikis turtas 

(informacinis stendas 2 vnt., reklaminis-informacinis stendas 2 vnt.).  Ilgalaikio materialiojo turto 

vertės pasikeitimas detaliai pateiktas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 

per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje. 

 

Pastaba P08. Atsargas sudaro ūkinės, elektros atsargos, kitos medžiagos, žaliavos ir ūkinis 

inventorius, biuro įranga ir baldai, bei atsargos skirtos parduoti. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

ūkinės, elektros ir kitos medžiagos ir žaliavos sudarė – 386,05 Eur, o atsargos, skirtos parduoti – 

2999,46 Eur. 

Ūkinis inventorius, biuro įranga ir baldai,  naudojami įstaigos veikloje , nurašomi į sąnaudas ir 

kontrolės tikslais apskaitomi nebalansinėse sąskaitose. 

Detalus balansinės atsargų vertės pasikeitimas pateiktas „Atsargų vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje. 

 

Pastaba P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas 

pateikta lentelėje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Išankstinius apmokėjimus sudaro 

- 2247,38 Eur: 

 UAB „Proringas“ – 181,50 Eur už apskaitos programos naujumo garantiją 2020m., 

 UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ – 620,73 Eur už dalyvavimą 

parodoje „Adventur 2020“,  

 UAB „Vildika“- 1367,30 Eur už spinteles, 

 UAB :Kesko Senukai Digital“ – 77,85 Eur už atsargas, skirtas prekybai. 

 Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1269 Eur: 



 Internetinės svetainės priežiūra ir serverio nuoma 2020 m. – 440 Eur, 

 Sporto ir pramogų centro BCA ir turo draudimas 2020 m. -829 Eur. 

             

Pastaba P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta lentelėje „Informacija 

apie per vienerius metus gautinas sumas“. Tai pirkėjų įsiskolinimas už Sporto ir pramogų centro 

suteikatas paslaugas sumoje – 1710,14 Eur: 

 Lietuvos sveikuolių sąjunga – 84 Eur, 

 Švenčionių rajono ugniagesių sporto klubas – 22 Eur,  

Ignalinos kredito unija - 70 Eur, 

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija – 59,60 Eur, 

VšĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokykla – 105 Eur, 

„Ignalinos krepšinis“ asociacija -136,40 Eur, 

UAB „Listas“ - 275,14 Eur, 

VšĮ „Spurtas“ – 958 Eur. 

 UAB „Listas“ ir VšĮ „Spurtas“ įsiskolinimas sumoje 1233,14 Eur nurašytas į gautinų 

sumų nuvertėjimą, kadangi atgauti nesitikima (pavėluota daugiau kaip 360 dienų). 

  

Pastaba P11.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra pateikti lentelėje „Informacija apie pinigus ir 

pinigų ekvivalentus“, o pinigų lėšų judėjimas „Pinigų srautų ataskaita“. Pinigų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai sudaro – 38274,36 Eur. Tai pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose – 

37946,95 Eur, elektroniniuose kasos aparatuose (kasoje) – 327,41 Eur.  

  

Pastaba P12.  Informacija apie finansavimo sumas pateikta lentelėje „Finansavimo sumos pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ . Iš savivaldybės biudžeto gauta 

priemonei „Viešųjų turizmo informacijos paslaugų teikimas Ignalinos rajone „ – 68000 Eur, 

priemonei „Ėjimas įkvepia“ – 700 Eur, bei „Baseino paslaugų teikimas“ priemonės 

įgyvendinimui – 65000 Eur. 

  

Pastaba P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta lentelėje „Trumpalaikės 

mokėtinos sumos“. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas bei prekes – 948,92 Eur: 

 UAB „Aitech“ – 5,00 Eur; 

 UAB „Enefit“ – 106,17 Eur; 

 AB Energijos skirstymo operatorius – 80,92 Eur; 

 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija  - 332,25 Eur; 

 J. Jakubovskis – 1,67 Eur; 

 VšĮ „Lututės“ leidykla – 187 Eur; 

 M. Lukaševičienė -2 Eur; 

 UAB „Nevda“- 24,20 Eur; 

 MB „O spauda“ – 4,50 Eur; 

 UAB „Senoji užeiga“ – 190,31 Eur; 

 O. Sokolovienė – 5,60 Eur; 

 UAB „Stendika“ – 6,30 Eur; 

 J. Žemaitienė – 3 Eur. 

 

Pastaba P18. Grynojo turto pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas Grynojo turto 

pokyčio ataskaitoje pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis. Einamųjų metų perviršis susidarė iš 

pagrindinės veiklos įstaigos uždirbamų pajamų ir išlaidų ir sudaro 2409,06 Euro. 

 

Pastaba P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos yra pateiktos lentelėje 

„Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. Didžiąją dalį kitų pagrindinės veiklos 



pajamų sudaro pajamos gautos už sporto ir pramogų centro teikiamas paslaugas, o kitos veiklos 

pajamas sudaro pajamos gautos už parduotas prekes. Viso per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų 

- 216602,32 Eur: 

Už baseino su pirčių kompleksu paslaugas – 132190,23 Eur; 

Už treniruoklių salės paslaugas – 12124,85 Eur; 

Už apgyvendinimo paslaugas  - 31128,00 Eur; 

Už boulingo ir bilijardo paslaugas – 8963,05; 

Už sporto salės paslaugas – 18532,50 Eur; 

Už pirties prausimuisi paslaugas – 2560,05 Eur; 

Už konferencijų salės paslaugas  - 60,00 Eur; 

Už parduotas prekes – 9390,86 Eur; 

Už kitas suteiktas paslaugas  -  1652,78 Eur.  

 

Pastaba P22.Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos- 188216,40 Eur,  komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos -98170,85 Eur, 

nusidėvėjimo ir amortizacijos – 200,04 Eur, komandiruočių – 1983,76 Eur, kvalifikacijos kėlimo  

-720, Eur, paprasto remonto ir eksploatacijos – 17212,31 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 

1233,14 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 29587,77 Eur, kitoų paslaugų – 12429,38 

Eur. 

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro etatinių darbuotojų darbo 

užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Ši informacija pateikta lentelėje “Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos”. 

 

Pastaba P02. Informacija apie pinigų srautus yra pateikta Pinigų srautų ataskaitoje pagal 2019 m. 

gruodžio 31 d. duomenis. Didžiąją išmokų sumą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

išmokos – 188216,40  Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 98278,13 Eur, komandiruočių – 

1878,37 Eur, paprasto remonto ir eksploatavimo – 19419,85 Eur, atsargų įsigijomo  - 21168,13 

Eur, kvalifikacijos kėlimo – 720 Eur, kitų paslaugų – 1241,89 Eur. Pinigų srautų judėjimas pagal 

segmentus pateiktas lentelėje “Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus”. 

PRIDEDAMA: 

1. Finansinės būklės ataskaita; 

2. Veiklos rezultatų ataskaita; 

3. Pinigų srautų ataskaita; 

4. Grynojo turto pokyčių atsakaita; 

5. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segnentus; 

6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį; 

7. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį; 

8. Informacija apie išankstinius apmokėjimus; 

9. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas; 

10. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus; 

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

12. Finansavimo sumų likučiai; 

13. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas; 

14. Kitos pagrindinės veiklos  pajamos ir kitos pajamos; 

15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 

16. Finansinės rizikos valdymas. 

17. Privalomasis bendrasis sąskaitų planas. 

 

Direktorė                                     Marija Garejeva 

Vyr. finansininkė                                                                        Daiva Taraškevičienė 


