KLAIPEDOS,,VIESULO

SPORTO CENTRAS

2015M.GRUOD壼 031D.平 ETINIv FINANSINIv ATASKAITu RINKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS
BiudZetine istaiga Klaipedos ,,Viesulo" sporto centras (toliau - [staiga) yra biudZetine istaiga,
kurios savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. fstaiga finansuojama i5 Klaipedos miesto
savivaldybes biudZeto. [staiga iregistruota Juridiniq asmenrl registre, kodas 290458070, adresas
Naikupes g. 25a, Klaipeda.
fstaigos pagrindine veikla - kiino kultUra ir sportas.
fstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqjq ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymats, Klaipedos miesto mero potvarkiais, kitais
teises aktais bei istaigos nuostatais.
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo.
Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitin! laikotarpi- 102.

II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika apima trkiniq operacijq ir irykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles. [staiga taiko toki4 apskaitos politikq kuri uZtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS
,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje". Apskaitos politika, flkiniq ivykiq ir [kiniq
operacijq registravimo tvarka :ultik,rina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informacrlayra:
1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
2. patikima, nes:
2.1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing btiklg ir pinigq srautus;
2.2. parodo 0kiniq ivykiq ir flkiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4;
3. ne5ali5ka, netendencinga;

4. apdaiiai pateikta (atsargumo principas);
5. visais reik5mingais atvejais i5sami.

{staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana i1g4 laik4 tam, kad btrtq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenis. Apskaitos politika keidiama
tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq [verdiq keitimas ir klaidq
taisymas'o ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos
politikos keitimas.

'

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklds
Tvarkant fstaigos apskait4 ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi VSAFAS. Ukines
operacijos ir ir,ykiai registruojami ir finansines ataskaitos sudaromos taikant Siuos bendruosius
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apskaitos principus:kaupimo;suttekto;Veiklos ttstinllmo;periodittumo;pastovulno;piniginio mato;
palyginimo;atsargllmo;neutralllmo;turinio virScnybё s pricg forlna。
e regiStruaallni nurodant Siuos
Visos ittines operacttOS ir]kiniai ivykiai KMSA ir BI apSkait●
altini;prOgralna ir priemon9;prdekta;ValStybё s hnkc毒 ■
detalim● 田tius p02ヶ miuS:lё こ
;valStybes ir
Чこ
sav市 aldybiЧ biⅨセe■ iSlaid■ ir pttam■ ekOnomines klasi■ kaclos straipsni;padalini;kita Viega0
sektoriaus suttektl,jei apskaitos operacJa sujuO susiiuSi.

Visos ttines OperacJos ir lvykial apskdne reglstruaami eurais ir centtts,apvdinant iki
elllrO daliЧ (dVittu SkaitmenЧ po kablelio).Reikこ minga inforlnacJa yra tOkia,kuriOs
nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iSkreipti inansi町 :ataSkaitl ir paveikti infol.1lacttos
Simtui■

vartoto」 u pr五 mallnlls sprendimus.

Nematerialusis turtas
Nemate五 ali● O turto apskaitoS metodai ir taisykles nustatyti 13‑aJallne VSAFAS
,NCmateridusis turtas ,nemateridi● o turtO nuve■ limo a/pskdこ iavimo ir apskaitos metodd ir
taisykles‑22… 可alne VSAFAS,,Turto nllvcrtaimas̀̀.‐ Nematerialusis turtas yra pripttistarnas ir
0れ ir nematerialittam turlui
registru● allnas apska■ aC,jei at■ inka 13Jarne VSAFAS pateikta S● √
nustatytus kriterJuso Nemate五 alusis turtas pi..1.inio p五 pttinimo momcntu apskait● e regiStruttamas
iSigttimO saVikainao ISlaidos,patirtos po pirkto nemateriali● o turtO pi・ ..linio pripttinimo,didina
nematerialido turtO iSigJimO Sa宙 kaina tik tais atv● aiS,kai galima patikimai nustatyti,kad patobulintas
nematedalusis turtas tciks didё snO ckonominO naud■ ,t.yo kad atliktas csminis nematerialiqo turtO

pagerinimas.Jei po atlikt■ darbu nematerialusis turtas neteiks didesnes ekOnOmines naudOs,atlikti
darbai nepmpazistalni esminiu pagc五 nimu,o SiЧ darb■

vertё

registruttallna kaip ataskaitinio laikotarpio

SanaudOS.
I動産飩iniai apmottimai uЙ ncmatcrial可 i turtl apSk滅 珂 e registrudalni talln ski■ osc
nemateriali● o turtO Sttkaitoseo Po pi....inio pripttinimo nematerialusis tllrtas,kurio naudingo
tamavimo ldkas ribotas,fulansinё se ttaskaitose yra parodomas isigiiimo saVikaina,atemus sukaupta
alnortizac可 l ir nuVertaimЪ jcijis yrao Jei nemate五 ali● o mrtO tamavimo laikas ncribotas,tokio tllrto

alnortizacJa ncskaiこ iuaallna,ir illallsinese ataskaitose jis parodomas isigttimO saVikaina,atemus
nuvertail■

もjeijis

yra.

Nemate五 ali● O turto amortizuaalntti Ve■ ёyra nuosekliai paskirstoma per visa nustatyta turt。
naudingo tamavimo laika taikant ticsiogiai proporcingO mctodl.Ncmatcriali● o turtO ViCncto
allnortizactta pradedaIIna skaiこ iuoti nuo kito mttsio,kai turtas pradedarnas naudoti,pi..1.os dienOs ir

nebcskaiこ iudalna nuO kito mencsiO,kai naudaalno ncmatcriali● O turto likuti

vertё

sutampa su jo

likvidacine verte,kai turtas pedeidЙ iamas,nuragomas,pl■ .■ ■
OS dielЮ s.Nemateriali● o turtO naudingo

tamavimo laikas,nuttatytas ttsi加 elgiant i sutartis ar kitas jlllridines tcises,neturi b■ i ilgcsnis uЙ
Jllrldini■ teislЧ galiqimo laikotaTl.Kitam nemate五 aliaalln turtui taikomi nematerialittO turtO
alnortizacJos no■ matyval,pat宙 rtinti KNISA dircktoriaus arJo lgalioto asmens lsakymu.
Kai twtas parduodalrnas arba nllragomas,jo lsigUimO Savikaina,sukaupta amortizactta ir,jei yra,

nuvertaimas nllrぶ omas.Pardavimo pcinas ar nuostoliai parodomi atitinkallnamc vciklos rezultat■
ataskaitos stralpsnyJe.
Ilgalaikis lnaterialusis turtas

可allnC VSAFAS
iavimo ir apskdtos
,ilgddkio materidtto turtO nllvc■ 可imo apSk盤 こ
"Ilgalaikis ttateridusis turtas
mctodai ir taisyklё s‑22… 巧alne VSAFAS,,Turto nuvc aimas̀̀.
1lgalaikio materiali● O turto apskaitos mctodai ir taisykles nustatyti 12…

1lgalaikis materialusis turtas pripttiStamas ir registruttalnas apskaitae,jeijis atitinka ilgalaikio

matcnalittO turto s●′
oka ir 12‐ 巧alnC VSAFAS nustayus ilgalaikio materiali● o turtO pripttinimo

kriterijus. Pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.
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Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba reik5mingai pailgina turto naudingo tarnavimo laik4
ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo tur:to
isigijimo savikaina ir, jeigu reikia, patikslinamas likgs turto naudingo tamavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte
registruoj ama kaip ataskaitinio laikotarpio sqnaudos.
I5ankstiniai apmokejimai ui, ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto s4skaitose. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyms
kult[ros vertybes (kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes ir iemE, finansinese ataskaitose
rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejimq jei jis yra. Kulturos ir kitos
vertybes bei Zeme po pirminio pripaiinimo finansinese ataskaitose rodoma tikr4ja verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo
kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte,
kai turtas perleidZiamas, nura5omas, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 metod4
pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus KMSA direktoriaus ar jo

igalioto asmens isakymu. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustat5rtas
atsiZvelgiant i sutartis ar kitas juridines teises, neturi bEti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo
laikotarpi. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir,
jei yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyj e.

Biologinis turtas
Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatlrti 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis turtas ir
mineraliniai iStekliai". Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16ajame VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kriterijus. Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio
vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje registruojamas tikrqja verte. Kai tikroji verte negali
bflti patikimai nustafta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas taip:
f . isigijimo savikaina, jei ji gali biiti patikimai nustatyta (paskesnio vertinimo metu apskaitoje
registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas lsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius);
2. simboline vieno lito verte, jei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali buti patikimai

nustatyta.

I5ankstiniai apmokejimai ti, biologini turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio
turto s4skaitose. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina ir, jei yra, vertds
pasikeitimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

Atsargos

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos". Pirminio
pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4jarealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5
jq maZesne. Apskaidiuojant sunaudotq teikiant paslaugas ar parduotq atsargq savikain4, taikomas FIFO
(,,pirmas gautas - pirmas i5duotas") b[das. Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jq balansine
verte pripaZistama s4naudomis t4laikotarpi, kuri pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos
vie5osios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu
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pasiekti ir funkcijoms atlikti bei lykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos gautus arba
gautinus pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas i5laidoms kompensuoti, paramos b[du
gaut4 turt4.
Apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirmini finansavimo Saltini.
UZregistruotos finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam turtui
isigyti; finansavimo sumas ilgalaikiam turfiii isigyti; finansavimo sumas biologiniam turtui isigyti;
finansavimo sumas atsargoms isigyti; finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos sqnaudos, dengiamos i5 finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos
t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri patiriamos sq4audos, dengiamos i5 finansavimo sumq, jeigu
finansavimo sumos gautos arba mokejimo parai5ka pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba
mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo pajamos (2 klase), o
panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos tik t4 ataskaitini laikotarpi, kud pateikiama mokejimo
parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo sumos). Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo
sumos sqnaudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos
finansavimo sumos, registruojant finansavimo sumas (perduotas). Gautos ir perduotos ne VSS
finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip finansavimo sqnaudos, kartu
pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

Finansiniai isipareigojimai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajarre VSAFAS
finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atid0jiniai, neapibreZtieji
,,Finansinis turtas
isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", 19-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajarre VSAFAS ,,Su darbo santykiais
susijusios i5mokos". fstaigoje visi isipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg
trumpalaikius. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai
isipareigojimai skirstomi ilgalaikius
isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas Sie isipareigojimai
ivertinami: ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina; trumpalaikiai isipareigojimai - isigijimo
savikaina.

ir

i

ir

Atid6jiniai
Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje
|staiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiam4 pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyi bus
reikalingi i5tekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta.
Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami, o informacija apie neapibreZt4ji
isipareigoj imq, yrapateikiama finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te.

Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos"
ir 20-qarte VSAFAS ,,Finansavimo sumos". Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos
registruojamos apskaitoje
rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra
uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigr+ gavimo momento. Pajamq dydis ivertinamas tikrqja verte. Jeigu numaty'tas
atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka gafi4 arba gautin4
pinigq arba jq ekvivalentq sum4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo
laikbtarpis
paliikanos nera i5skirtos iS bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas
diskontuojant atsiskait5rmo sumg, taikant rinkos paliikanq nonn% buvusi4 pajamg pripaZinimo
momentu.

ir

ir
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pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad {staiga gaus su
pajamq- sumQ ir kai fstaiga- gali
sandoriu susijusiq ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti
putiti-ui iv"rtirrti su pajamq uzdirbimu susijusias sflaudT. Kai [staiga privalo pervesti surinktas lesas
pripaZistamos pajamos ir registruojamos
i Ui.rAz"ta'ir neturi t.irer gauti jq i5 biudZeto atgal, apskaitoje

pervestinos pajamos.
s4naudos, kurios
Finansavimo pajamos pripaZ[stamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos
(finansine patxta), valstybes biudZeto,
bus padengtos i5 finansavimo iumq, gautq i5 Europos sqiungos
kuris buvo isigytas i5 finansavimo
suriratayu,-es biudzeto, kiq saltiniq,Lba"kai perleidZiamas turtas,
ir finansines ir investicines veiklos
sumq. Apskaitoje pripazistamo, pugrindines veiklos, kitos veiklos
pajamos.
Sqnaudos
VSAFAS ,,Sqnaudos"'
Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatytos ll-ajame
apskaita, principai
sqnaudq, s,rsi.l.rsiq su konkeeiq iurto, finansavimo snmq ir isipareigojimqstraipsniq
pripaZistamos
nustatyti'Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VQAFAS leryuios apskaitoje
su
uZdirbamos
kai
vadovaujantis kaupimo ii payghamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
jomis susijusios paju-os, ,rcutJiZu"tgiant pinigq i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per.ataskaitini
uZdirbimu ir jos neduos
laikotarpi padarytq islaidq neimanoma tiesiogiailusieti su tam tikry pajamq
pripaZistamos sqnaudomis t4
ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos
pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
pajamq suteikiamos
Finansavimo ,qrruudos apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai i5 istaigos
finansavimo sumos kitiems subjektams.
yra trumpesnis
Sqnaudq dydis ivertinamas tikr4ja verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas
jq
sum4' Tais
ekvivalentq
pinigq
arba
arba lygus 12 men., tif<r'o:i verte atitinka;umoket4 arba moketinq
i5
i5skirtos
awejais, kai numaiyas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir paltrkanos n6ra
taikant rinkos
bendros moketinos r,yno.Jrenaudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum%
ir
palgkanq nonnq, galiojusiq isipareigl.iimo pirminio pripaZinimo momentu. KMSA B[ apskaitoje
pripaZistamos pagrinditr"r rr"ikt-or, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos sqnaudos.

i

Sandoriai uisienio valiuta
Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti Zl-ajame VSAFAS ,,sandoriai uZsienio
valiuta... Sandoiiai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio ir nacionalines valiutos kursq. Valiutiniq straipsniq
likudial perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos
ir uZsienio valiutos santyki. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio
Respublitos piniginio
"i*.to
valiuta Uei iS uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami
finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq s4skaitose.
Poataskaitiniai ivykiai
Po ataskaitiniq fvykiq apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatytos 18ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai
finansinq padeti
iryt iuf'. Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie [staigos
jq
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgiant i
itakos reik5mq
parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines btikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq
utu.kuitor". Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie reikSmingi.
Reik5mingu ivykiu laikomas toks lvykis, kai informacijos apie ji nepateikimas b[tq laikomas esmine
apskaitos klaida, arba galetq i5kreipti finansing ataskaitq ir paveikti informacijos vartotojq priimamus
sprendimus.

Kopiia tikra

Tarpusavio uiskaitos ir palyginamoji informacija
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir lsipareigojimq, taip pat pajamq ir sEraudq
tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios
uZskaitos (pvz., del draudiminio ivykio patirtq s4naudq uZskaita atliekama su gauta draudimo i5moka).
Apskaitoje atliekamos Sios tarpusavio uZskaitos: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje registruojamas pelnas arba
nuostolis i5 turto pardavimo; finansinio turto pardavimo pajamq ir savikainos uZskaita, kai apskaitoje
registruojamas tik sandorio rezultatas.

Finansinese ataskaitose turi bUti pateikiama ataskaitiniq ir praejusiq finansiniq metq
informacija. Jei buvo pakeisti finansiniq ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, straipsniq pateikimas
ar klasifikavimas, praejusiq finansiniq metq sumos, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq
sumomis, turi b[ti pateikiamos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir
klaidq taisymas" nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principq ir apskaitiniq iverdiq
pasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiama ai5kinamajame
ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo atvejai nustatyti 7-alane VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". {staiga pasirenka ir taiko apskaitos politikq remdamasi

nuostatomis, pateiktomis l-ajame VSAFAS ,,lnformacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje".
Apskaitos politikos keitimu laikomas Ukiniq operacijq ir iikiniq ivyki,+ pripaZinimo apskaitoje
pakeitimas bei del Sio pakeitimo atsirandantis hrrto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba)
sqnaudq vertinimo apskaitoje pokytis.
Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini btid6 t. y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b[tq buvusi taikoma, todel pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma [kinems operacijoms ir tikiniams lvykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri daro apskaitos
politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir daryq ankstesniq ataskaitiniq
laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kwi apskaitos politika
pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatnl ataskaitos eiluteje
,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka". Sioje eiluteje yra parodoma apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.
y. nekoreguojama.

Apskaitinig iveriig keitimas
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas skaidiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apskaidiavimo taisykle (evz,
nusidevejimo normatyvas). Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame
VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymaso'. fstaigos apskaitoje gali
biiti registruojami tokie iverdiai: ilgalaikio materialiojo hrto nusidevejimas; ilgalaikio nematerialiojo
turto amofirzacija; turto nuvertejimo nuostoliai; sukauptos gautinos sumos; sukauptos pajamos;
sukauptos sqnaudos; sukauptos moketinos sumos; amortizuotos savikainos pasikeitimas; atidejiniai.
Apskaitiniai iverdiai yra perZiflrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos a.r kitq ivykir+. Apskaitiniq iverdiq
pasikeitimams ivertinti {staigos direktoriaus arba jo igalioto asmens isakymu gali bfti sudaroma
komisija, atsakinga uZ tinkam4 aplinkybiq
informacijos, lemiandios apskaitini iverti, taip pat
poveikio nustatym4 ir parodym4 finansinese ataskaitose.

ir
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Apskaitinio ive"10 pasikeitimo rezuhatas itraukiamas i ta VCiklos rezultatll ataSkaitos eilute,

kuride buvO parodytas pi....inis iVertis,nebcnt pasikcitimas ataskaitiniu laikotaTiu turi itakOS uk
inansines btties ataskaitos sttalpsnialns.hfo....acJa,Susiiusi su apskaitinio iverこ iO pakeitimu,
pateikiaIIna aiSkillalnttarne raSte.

Apskaitos klaid■ taisymas
Apskaitos klaidЧ taisymo taisyklё s nustatytos 7… 可aIInC VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitini■

市erこ i■ keitimas ir klaittl taisymas̀̀.Ataskaitiniu lalkotarpiu gali bid pastebaos apskaitos

klaidos,padarytos pracJusiЧ ataskaitinill laikotarpill flnansinesc ataskaitose.Apskaitos klaida laikoma
esmine,jeijos vcrtine ittdska indi宙 dualiai arba kartu su kitomis ta ataskaitini laikOtarpi nustatytomis
klaidu Verti mis iSraittomis yra didesne nci O,25 procento per prae」 usius inansinius mctus lstaigos
gautll flnansavil■ o smll vertё S・

Ir eslnines, lr neeslnines apskaitos klaidos talsomos einallnoJo ataSkaitinio laikotarplo

inansi

se ataskaitose.Apskaitos klaidЧ taisymoれ aka inansilに se ataskaitose parodoma taip:
1.jci apskaitos klaida nё ra esmine,jOs taisymas registrudalnaS t●

buvo滅 士
egistruota

klaidinga infollllactta,ir parOdomas t●

e paこ i● e

STkaitae,ku五

●e

e ptti倒 e veik10s rezultatt ataskaitos cilutttc,

kuri● e buvO pateikta klaidinga informacJa;
2.jci apskaitos klaida eslnil

9jos taisフ mas

registruoJamaS tam skirt● e sTkai

je ir parodomas

ikos keitimo bei esmini■ apskaitos klaidll taisymo
info....actta pateikialna tokia,kokia
Lygillalnai ankstesniao ataskaiinio laikotattio inansi]

veiklos rezultatll ataSkaitos eilutaC,,Apskaitos pol■
rakà̀。

buvo,t.y.nekoreguo,aJIna.Su cslnines klaidos taisymu susIJusi inforlnacua pateikialna alskinamaJamc
raSte.
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.PASTABOS

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansine verte.
1010 turto
iu naudi
mo
Nematerialioio
tarnavimo
laikas
Turto arnortizacijos normatyvai
Ilgalaikio turto grupes
(metais)
Programine franga ir ios licenciios
5
Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal nematerialiojo turto grupes
pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priedo ,,Nematerialiojo turto
balansines vert6s pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi'o formoj e.
Visi5kai amortizuoto, bet vis dar naudojamo fstaigos veikloje nematerialiojo turto isigijimo
savikaina- 659,46 EUR.
2. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte.
laikio material
turto
tarnavimo laikas
Turto nusidevej imo normatyvai
Ilgalaikio turto grupes
(metais)
Pastatai

Kapitaliniai mtriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio,
gelZtietonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai) ; monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai
Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako,
betono, lengvq Slako blokq, perdengimai ir denginiai
gelZbetoniniai, betonini ai arba mediniai)

100

80

Infrast側 止衝k)s ir kiti statiniai

Larisa Agarkoviend
Bitt diet iniq is taigq
poslo,rio vediji

aps

kaitos

くυ

Kiti statiniai

MaSinos ir irenginiai

7
10

Kitos ma5inos ir irenginiai

■9ng宙 ai

auto興 obiliai

irjЧ

pttekabOs

7
7

Autobusai, krovininiai automobiliai, iu priekabos ir puspriekabes
Baldai ir biuro iranga
Baldai

7
4
6

Kompiuteriai ir.iq iranga
Kita biuro iranga
Kitas ilgalaikis materialusis hrrtas
Okinis inventorius ir kiti reikmenys
5
Kitas ilealaikis materialusis turtas
5
1lgdaikio material珂 o mtO bdanstts vetts pagd ilttaikio mate五 di● o tmo gttpcS
pasikeiilllas per ataskaitini laikOtawi pateikiamas 12‐ ●o VSAFAS l priedo,,Ilgalaikio materiali● o
tmO bdanstts vtts pasikeHIlllas per ataskaitinilaikOtarpi"お
Visiこ

kai n山 飢o,bet

rm● e。

vis dar naud● an10 1Staigos ttikl● e ilgalaikio materialido tttO iSigttimO

savikaina‑399543,1l EUR。
Balansi薇,atsargll verte pagal atsargll grupes pateikiama 8‐ ●o VSAFAS l priedo fomde
̀̀Atsartt ver"s pasikettimas pcr ataskaitini laikOtawi'つ 。
3.InforlnacJa apie iSankttinius apmokaimus pateikialna 6‐ 可o VSAFAS 6 priedo forlnde.
4.InforIIlac■ l aple per vienus mems gautmll sumllislgJlmo Savikainc nuverteJiml lr balansl鴫
VertO paskutitt ataskaiti面 o laikotapio diett ir gautinas stlmas iこ vieこ ●o sektOriaus suttekt■
pateikiama 17‐ ●o VSAFAS 9 priedo
hbrmactta apie per宙 ene五us metus gautmas sumas"fo・ ・
・loJe.

:謀 茸
認魔舗計
織翼:P篤 繁罵盤ml:思盤∬零覇:vsAFAS ll p五 ed0
曲stti鼎瑠l轟 肥 高掛鵡 :Tl謝LttF獄鳳 蹴 臨 騨
i胤
棚蜜:
」
彗
盤脚 震 器鑑聾盛
de叫 孟
猟 麗盟l蒜慇部蹴辮社

F篭

:こ

12p五 edo,,Infornlacla apie kai kurias― p江 kes mokttinas sulnas"forrrloie.

.監TrOttTSllmttsuttα
● UAB Bitё Lietuva 285,26

:

:lillllinoinokykla 61,24
蹴 :::鱚ζ

●Klaipёdos Varpo gilnnazJa 16,20

誂留∬鴛嵩こ
:場 0,00
:避鴛:鴬:¥霧 驚
AB Klaipё dos Nata 640,45
● KlaipedOs miesto sav市 aldybё s kdttЮ s centras ZvttЧ 面□五 214,69
● KlaipedOs statybininku lnokykla 24?42
● AB Lesto ll12,49

,●
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● UAB EnergttOS tiCkimas 139,55
● AB KlaipedOs vanduo 226,08
● KlaipedOs levos Simo面 げ es mOkykla 33,80
● UAB BerendSen Textile Service 44,83
● AIB Lietuvos draudimas 221,71
● UAB Eden Spnngs Lietuva 41,87
● UAB Kesvair K0 122,50
・ VI BrOtaura 432,83
● UAB Obudas 199,29
●Klaipё dos Sendvario proglmaztta 105,60
1こ viso:5483,31 Eur.
8.Infomactta apie pagrinditts veiklos kitas p可

̀Ta頭
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S pateikiama 10‐ dO VSAFAS 2 priedo
醸 、
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FINA}ISINI,S B[]KLI,S ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

l,olg *05 -lf Nr. 3
(data)

ッ
′
″ra″
クノ
Ell.

Straipsniai

Nr.

Pastabos Nr.

Paskutint atashiinio
lolkotarpio diena

Prskutine prrajusio
ataskaitinlo laikotsrpio
diena
5

4

1

A

【
LGALAIICS

TURTAS

I

:,lemat€rialusis turtas

1.218.167,88

1.191.423,53

P03

282,15

564,18

282,15

564,18

1191141,38

1217603,70

974116,35

1013044,20

PletrOs darbal

Progarnine iranga irios licencijos
Kitss nemattrialNis turtas

Nebaigi projehai ir ilaakstiniai mok6jimai
5

Prestilas
1lgal」はs

II

P04

mateHalusis tuias

Zeme
Pastatai

0,00

In&astnrkuros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultfuos veftybes

2156.80
14346,33

1925,73
33914,03

Magmos t ren」 nial
Transporto priemones
Kilnojamosios kulmros vefiybes
Baldal lr biuro ranga
ntas ilgalalkis materlalusis ttlnas

I110

Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokijimai

ⅡI

1lgaltts inansinls turtas

IV

Mineralinial iStcklial■ kltas ilgalalkis ttutas

BIOLOGINIS TURTAS

B

TRUMPALAIKIS TURTAS

P91二

Atsargos

I

stratesincs ir nelietiamosios atsarqos
Medziasos. zdiavos ir ukinis inventorius

1324,53

2162,31

16476,28

22509,56

163384,46

163384,50

70.50325

142,815,11

29314,47
822,48

29314,47

1048,45
63563,56

10107,16
100895,51

12105,68
50266,61

10941,27
66479,67

l 191,2

23474,57

Nebaigta gaminti produkcija ir nebai$os vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduotiJ
5
:

112ala融 」s

matenalusis i biologlllls ttrtas,sttas parduou

J anmokJhJ

P09

IKank輛 轟

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos rumpalaikas finansines sumos
Gaumi mokesこ ial t sociahnё sぃ okOS
Gautinos finansavimo sumos

c",,*^. r,rfr^c r, hr*^ flrr.lniima nr.drofrs
Sukauptos gaul

Kitos gautinos sumos
tV

f rumpalaikes itrvesticij os

V

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Iも

nrekes fufte- Daslauqas

2497,97

5068,76

1360982,99

vlso TURTO:
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2015M.GRUOЙ o31D.pasiba,siЧ me"FINANS恐 田 ATASKAITu RINKINYS
り
(Visos sumOs eurats,jd nenurodytakt」

ぃ)

T.INANSINTS BIIKLES ATASKAITA
PAGAL 2OI5 M. GRUODZIO 3I D. DUOMENIS

︲
．Ｌ
ｉ
Ｅ

Straipsniai

(tESiNYS)

Paskutinё amskaititliO

Pastabos Nr.

l●

PsskutinA pradjusio

atasksitinio
laikotarpio diena

ikot●

=piO diella

P12

V
E

4
′

X

1.160.422.61

1.248.399,26

18633718

1604,63
606034.81
210521,13
162262.04

686879,05
213144.40
162038,63

47.767,03

67.768.19

47767.03

6776819

1

T― pdttd卜 ●ardg● h」
̲三墜塾墜些菫■墜塾塵J聾 JamuЧ

m daliSr― pal…

lgalak4 1Slparelgolmu emamulu men dalls

̲̲I塾 型
里翌些墾1笙 」堕型堅菫111歯 翌堅塾堅壼Lll
Mollitinos subsidijos, dotacijos ir fimsavimo sumos
Moketinos sumos i Eurooos Saiunsos biudZeta

ヽloketinos

suFnOS i biudzetus i fonduも

Gr42intinos finansavimo sumos
Kitos moketinos smos biudZetui
Moketinos socialinis ismokos
Grdintini mokesdiai, imokos ir lq pemokos
Iiekeiams mokctinos sumos
Su darbo santykiais susiie isipareigoiimai
Sukauptos moketinos smos
K饉 mmpalttkai lsiparelgoimal

GRYNASIS TURTAS

DdH山
1

う463,31

39784,95
2498.77

62535、 04

P17

P18

53.737,14

44.815,54

53737,14
8921,

44815,54
32464,69
12350,85

1261926,78

1360982,99

3844,13

kapitalas

RezervJ
Tikosios vertes rezervas

2

IV

282、 96

豫

u rezerval

NuosaⅥ ゎes metOdO itaka
SukauDtas Detrir5is ar deficitas

IV l

Einamulu met pervrSis ar deicltas

IV 2

Ankstesniu metu Dervirsis ar deficitas

MttuMos DALIS

vISo FTNANSAVIMO SUMU, ISIPAREICOJIMV, GRYNOJO TURTO IR
MAZUMOS DALIES:
IS

(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas adminisaaoijos vadovas)

(Vardas i pavarde)

θ∫彎 s陸わ J
つ,Ittα J厳 ο′
繭 曲 贈 Vettα
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m協
‐
2147460411
Pat宙

D:
D/L:

賜

あ

Tl謝lttP磁 祥 .整

D"剛

2016‐ 03‐ 1515:23:36

鵬

(datan

︲ ｒ
ｉ
Ｅ Ｎ

Paleihmo valiula ir
Straipsniai

tikslumN:

Ataskaitinis
lnikotarpis

Prstrbos Nn

eutais
PraeJcs ataskal■
lalko餞 rpis

3

■is

5
1.441.901

1382437.08

1882221、 67

39936,57

32834,21

183393767

134

IR

2623

262̀

3953,61

5

P21

」

59470.65
59470,65

41103,16
41103,16

P02

″

‐
1.432.986.38

‐
1,914.158,94

P22

‐
42930,38
‐
63499.19

1

‑55276
‐
140,60

‐
8723,35
‐
156,97
‐
9296,80

X

‐
92351,56

SOCIALINIu ISMOKu

XI

NUOMOS

XH

FINANSAVIヽ 10

組H

KITU PASLAUGU

KIV

KITOS

‑22964,59
‐
7520107
‐
94701,16

‐
55050,68

8.921135

9.165,89
‐
176,08

PAGRINDINЁ S VEIKLOS PERVttSIs AR DEFICIIrAS
D

Ш TOS

‐
513116、 89
‐
28436,05

7345

StJMU

IR

UNAUDOTu IR PARDUOTu ATSARGU SAVIKAINA

VEIKLOS REZULTATAS

40S
KITOS VEIKLOS P」 湖ヽ
PERVESTINOS I BIUD2ETム

OTOS VttIKLOS PAJAMOS
217,79

KITOS VEIKLOS SANAUDOS
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